
 
 



 

 

 
 

หลกัสูตรวชิาโทคตชินวทิยา 

(หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ����) 

 ชื�อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

   คณะ / ภาควชิา   คณะ มนุษยศาสตร์   ภาควชิา  ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
 

หมวดที�  +  ข้อมูลทั�วไป 
 +. ชื�อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลกัสูตรวชิาโทคติชนวทิยา 
ภาษาองักฤษ   A Minor Program in Folklore 

 �. ชื�อปริญญาและสาขาวชิา     ........ไม่มี....... 
3.  วชิาเอก   ........ไม่มี........ 
4. จํานวนหน่วยกิตที�เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต 
 �. รูปแบบของหลักสูตร 

�.+  รูปแบบ เป็นวชิาโท  ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
�.�  ภาษาที�ใช้ ภาษาไทย 
�.9  การรับเข้าศึกษา  

� รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

�  รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 
�  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศที>สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

�.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื�น 

�   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

�  ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  ................................................................. 

�  ความร่วมมือกบัหน่วยงานอื>นๆ  ............................................................................................ 
�.�  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา     ........ไม่มี........ 

<. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

�  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  
หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

�  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. DEEE 
หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาที>  .......F......  ปีการศึกษา  ......DEE5...... 

�  ที>ประชุม ทปม. (ที>ปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระที>  .....J.KE.................... 
 ครัL งที> ..FJ./DEEE..   เมื>อวนัที>  .....FN.....  เดือน  .......เมษายน.......  พ.ศ.  .DEEE........... 
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� ที>ประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ครัL งที>  .............E/DEEE............... 
 วาระที>  .....J.O.....  เมื>อวนัที>  ....DO........  เดือน  ....เมษายน......  พ.ศ.  ..DEEE...... 

�  สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตรที> ศธ RERO 
(D)  / FNJRF เมื>อวนัที>  FS   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  DEEE 

�  สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื>อวนัที>  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

=. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที�มีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรที>มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. DEEW 

?. อาชีพที�สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย ์สาขาวชิาภาษาไทย 
8.2 นกัประชาสัมพนัธ์ 
8.3 พนกังานในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน 
8.4 นกัวชิาการ นกัวจิยั 

@. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ลาํดบัที> 
ชื>อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วฒิุ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที>

สาํเร็จ 

F. 
 

นางสาวเสาวลกัษณ์   
 อนนัตศานต ์

รองศาสตราจารย ์
M.A. 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

Folklore 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

Indiana University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2529 
2514 
2511 

D. 
 

พนัโทวิโรจน์  
 ผดุงสุนทรารักษ ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
อ.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2526 
2519 

K. 
 
 

 

นางสาวสุภทัรา   
บุญปัญญโรจน์ 
 

 

อาจารย ์
 
 

ศศ.ม. 
รปศ.ม. 

 
วส.บ. 

ไทยศึกษา 
บริหารโครงการและ
นโยบาย 
การกระจายเสียงทาง
วิทย-ุโทรทศัน์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒัน-            
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
 
ไทย 

2545 
2544 
 
2538 
 

 

+B. สถานที�จัดการเรียนการสอน 

อาคารที>ทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื>น ๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก 
และ กองงานวทิยาเขตบางนา    
++. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาที�จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวเิคราะห์ 

      หลักสูตร) 

11.1  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 หน่วยงานของรัฐและเอกชนในรอบหลายทศวรรษที>ผา่นมา มีความตื>นตวัดา้นวฒันธรรม
พืLนบา้น โดยมุ่งที>จะอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรมของชาติ และไดก้าํหนดไวช้ดัเจนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที> J และฉบบัที> E ซึ> งมีการจดัตัLงหน่วยงานของรัฐอนัไดแ้ก่สาํนกังาน
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คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติขึLน เพื>อใหใ้หมี้หนา้ที>รับผดิชอบดา้นวฒันธรรมของชาติทัLงในส่วนที>
อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันา ไม่เพียงแต่เท่านัLน สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติยงัมุ่งที>จะ
สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอนเนืLอหาทางดา้นวฒันธรรมในหลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอีก
ส่วนหนึ>งดว้ย 
 นอกจากนีL  เมื>อ พ.ศ.2532 องคก์ารสหประชาชาติโดยขอ้เสนอขององคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ 
“ทศวรรษแห่งวฒันธรรมกบัการพฒันา” โดยที>เล็งเห็นวา่ ในการพฒันานัLน ถา้ใชแ้ต่วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีสังคมจะเสียศูนย ์และการพฒันาที>มุ่งเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจนัLน ไดป้รากฏใหเ้ห็นแลว้
วา่ เป็นการพฒันาที>ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้มอยา่งรุนแรง ซึ> งจะกลายเป็นปัญหาที>
รุนแรงที>สุดสาํหรับมนุษยชาติ 
 ประเทศไทยเริ>มมีการพฒันาประเทศอยา่งมีแบบแผนตามแนวทุนนิยม ซึ> งมุ่งเนน้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นตน้มา เรามีการวเิคราะห์ถึงภยัจากระบบจกัรวรรดิ
นิยมใหม่ที>แฝงมากบัโลกาภิวตัน์ ในสังคมที>มีการแข่งขนักนัในแต่ละดา้น การคา้ทาํใหเ้ห็นวา่พลวตั
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวทิยาศาสตร์สมยัใหม่เป็นอตัราเร่ง ทาํใหเ้กิดการเปลี>ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึLนกวา่เดิม  จนทาํให้ประเทศที>กาํลงัพฒันา หรือแมแ้ต่ประเทศที>พฒันาแลว้ได้
ละเลยเพิกเฉยต่อมิติวฒันธรรม คือพฒันาเพื>อความเติบโตดา้นวตัถุและบริโภคนิยม ทาํให้เกิดช่องวา่ง
ระหวา่งการพฒันาจิตใจ กบัการพฒันาทางวตัถุ 
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย ควรจะกระทาํอยา่งมีดุลยภาพระหวา่งความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กบัความเหมาะสมทางวฒันธรรม วฒันธรรมพืLนบา้นมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศไทย
อยา่งมาก เพราะวฒันธรรมพืLนบา้นมีการปฏิบติัต่อเนื>องกนัมานาน มีคุณค่าทางศีลธรรม มีค่าทางจิต
วญิญาณสาํหรับคนไทยและสังคมไทย วฒันธรรมพืLนบา้นเป็นสิ>งที>จะนาํไปสู่เอกลกัษณ์และการรวมกลุ่ม 
ซึ> งมีผลต่อการพฒันาทอ้งถิ>น การพฒันาประชาธิปไตย และความสาํคญัของประชาชน 
 ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เปิดสอน
หลกัสูตรวชิาโทภาษาและวฒันธรรมพืLนบา้นตัLงแต่ พ.ศ.2531 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ไดป้รับเปลี>ยนชื>อ
สาขาวชิาเป็นคติชนวทิยาเพื>อใหส้อดคลอ้งกบัวงวชิาการของไทย ซึ> งใชค้าํวา่คติชนวทิยาใหต้รงกบัคาํ
วา่ Folklore ในภาษาองักฤษ การเรียนการสอนสาขาวชิาคติชนวทิยานีL มีเป้าหมายอยู ่4 ประการคือ 

(1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหร้ะบบการศึกษาทุกระดบั ทาํการศึกษาคติชนวทิยา ซึ> งจะมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของคนในชาติ 

(2) สร้างนกัคติชนวทิยาเพื>อถ่ายทอดความรู้ ปรับปรุงและพฒันาวฒันธรรมทอ้งถิ>น เพื>อใหค้นใน
ชาติมีการศึกษาที>สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ>นและไดพ้ลงัความรู้ความคิด ใหท้นักบัความเปลี>ยนแปลงของโลก 

(3) สร้างกาํลงัคนที>มีความสามารถในทางศิลปวฒันธรรมไปพร้อมกบัสร้างกาํลงัคนในทาง
เศรษฐกิจและเทคนิควทิยา 

(4) ใหก้ารศึกษาแก่ชุมชนและดึงทรัพยากรทอ้งถิ>นจากชุมชนมาใชเ้พื>อพฒันาเครือข่ายการ
เรียนรู้  การผสมผสานความรู้ทางดา้นวฒันธรรมและมีเครือข่ายของการเรียนรู้จะช่วยแกปั้ญหาทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเมือง สังคม วฒันธรรม และสิ>งแวดลอ้มได ้การศึกษาคติชนวทิยาจะเป็นการ 
ศึกษาที>สร้างรากฐานความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง รากฐานที>มั>นคงจะช่วยพฒันาระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งย ั>งยนื 
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11.2  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

สังคมปัจจุบนัมีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยแีละการสื>อสาร คนไทยและสังคมไทยไดรั้บ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ จึงปรับเปลี>ยนความคิด ความเชื>อ วถีิชีวติ อยา่งรวดเร็ว ความ
เปลี>ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และการรับอิทธิพลจากโลกตะวนัตกเขา้มาใชใ้นการจดัการศึกษา
และการพฒันาประเทศ กระแสการพฒันาผลกัดนัใหช้าวไทยตอ้งปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีซึ> งมี
กลไกซบัซอ้นขึLน สังคมมีการเปลี>ยนแปลง เกิดวิกฤตการณ์ทางวฒันธรรม การแกไ้ขสถานการณ์หรือ
พฒันาทางสังคมและวฒันธรรมทาํไดด้งันีL  

(1) เริ>มการพฒันาที>สอดคลอ้ง สมดุลกบัธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ทางสังคมของเรา 
บนพืLนฐานของวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 

(2) ศึกษาอิทธิพลและผลกระทบจากโลกภายนอก ในแง่การเมืองเศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีที>มาของวตัถุนิยม บริโภคนิยม ที>ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนในประเทศ 

(3) ศึกษาทาํความเขา้ใจแก่นสาร เนืLอหาสาระของวฒันธรรมของเราเอง ทัLงที>เป็นวฒันธรรม
รวมของประเทศ และวฒันธรรมทอ้งถิ>น ภูมิปัญญาทอ้งถิ>นที>แกปั้ญหาการดาํรงชีพให้ชาวบา้น 

(4) เผยแพร่คุณงามความดี ความคิด การกระทาํที>เหมาะสมดีงาม เช่น ความสามารถของ
ปราชญช์าวบา้น ผูที้>อุทิศตนเพื>อส่วนรวม ผูมี้จิตอาสา แกปั้ญหาของชุมชน ทาํงานเพื>อส่วนรวม 

นกัคติชนวทิยาจะเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการพฒันาสังคมและวฒันธรรม เนื>องจากเป็นคนที>
เขา้ถึงชาวบา้นไดดี้ สาขาวชิาคติชนวทิยาไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการปฏิบติังานทางดา้น
วฒันธรรมโดยคาํนึงถึงการพฒันาสังคมและวฒันธรรมเป็นสาํคญั 

 

+�. ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  ++.+  และ  ++.�  ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกี�ยวข้องกับ 

       พนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

+�.+  การพฒันาหลักสูตร 

 การพฒันาหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมไทยคือเมื>อวฒันธรรมดา้นอื>นๆ 
อ่อนแอ วฒันธรรมพืLนบา้นตอ้งเขม้แขง็และทาํหนา้ที>แทนวฒันธรรมอื>นๆ ดว้ย ตอ้งคาํนึงถึงความเป็น
ไทยและใหค้นไทยมีจิตสาํนึกที>จะพฒันาประเทศ หรือมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั จึงควรดาํเนินการพฒันา
หลกัสูตรดงันีL  

(1)  ปรับหลกัสูตรใหต้อบสนองความตอ้งการของประเทศทางดา้นบุคลากร และดา้นความรู้ 
ความเชี>ยวชาญในเรื>องวฒันธรรมและคติชนวทิยา 

(2)  ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสมํ>าเสมอใหเ้ชื>อมโยงกบัการเปลี>ยนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละภูมิ
ปัญญาตะวนัตก เพื>อศึกษาในเชิงบูรณาการ 

 

+�.�  ความเกี�ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย/สถาบัน 

 การพฒันาวฒันธรรมพืLนบา้นจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ซึ> งส่งเสริม
และสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรม และมีการส่งเสริมคุณธรรม การนาํวฒันธรรมพืLนบา้นมาฟืL นฟูและ
ปรับปรุงให้อยูใ่นรูปแบบที>เหมาะสม เป็นการช่วยพฒันาวฒันธรรมได ้นอกจากนีLยงัช่วยใหน้กัศึกษามี
จรรยาบรรณในดา้นวชิาชีพ รู้จกัการเสียสละและทาํงานร่วมกนัได ้



 

 

5

 

+9. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื�นที�เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิาอื�น (เช่น รายวชิาที�เปิดสอนเพื�อให้ 

      บริการมหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�น)  

+3.+ รายวชิาในหลักสูตรที�เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�น 

  …………ไม่มี………………………………………………………………………………… 
13.2  รายวชิาในหลักสูตรที�เปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�นที�ต้องมาเรียน 

  …………ไม่มี………………………………………………………………………… 
13.3 การบริหารจัดการ 

……… ไม่มี………………..….……………………………………………………………………… 
 (อธิบายการบริหารจดัการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกบัมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอื>นๆ  
ที>เกี>ยวขอ้ง  เช่น  หลกัสูตรนีL มีรายวชิาที>กาํหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตรอื>นเรียนหรือไม่) 

 

หมวดที�  �  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 +.  ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  

         ผลิตบณัฑิตที>มีความรู้คู่คุณธรรม รู้คุณค่าคติชนวทิยาและวฒันธรรม ใชชี้วติร่วมกบัคนในสังคม
อยา่งมีดุลยภาพ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

เป็นหลกัสูตรที>ตอบสนองพลงัความรู้ความคิดใหท้นักบัความเปลี>ยนแปลงและการพฒันา
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ>นไทยและสังคมโดยรวม 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพื>อใหห้ลกัสูตรไดม้าตรฐานไม่ตํ>ากวา่ที> สกอ.กาํหนด และใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือการ 
              พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

1.4 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร  
1)  เพื>อพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นวฒันธรรมและวฒันธรรมพืLนบา้น อนัเป็น

มรดกของชาติ 
2)   เพื>อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในวรรณกรรมทอ้งถิ>น เพื>อเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมไทย

อื>นๆ ได ้
3)   เพื>อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีคติชนวิทยาทัLงของไทยและสากล 
4)   เพื>อปลุกมโนคติใหน้กัศึกษามีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของนกัปราชญท์อ้งถิ>น 
5)   เพื>ออนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมที>สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และส่งเสริมสนบัสนุนใหแ้พร่หลาย 

เพื>อทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ดว้ยการสร้างเครือข่ายความรู้ 
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2.   แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลี�ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชีH 
F. แผนการพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
หน่วยงาน/องคก์ร 
 

 2. ประเมินและปรับปรุงมาตรฐาน
หลกัสูตร 
 
 3. ติดตามผลการนาํหลกัสูตรไปใช ้

- ตรวจสอบขอ้กาํหนดและความ
สอดคลอ้งของหลกัสูตร 
- วเิคราะห์รายละเอียดของรายวชิาแต่
ละวชิา 
- ปรับปรุงเนืLอหาของรายวชิาใหส้อด
รับกบัผลการเรียนรู้ 
 
- ติดตามผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ทุกปีการศึกษา 
- จดัทาํแผนประเมินหลกัสูตร 
- ปรับปรุงหลกัสูตร 
- ดาํเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลกัสูตรทุกๆ E ปี 

- ความพึงพอใจของหน่วยงาน/
องคก์รที>รับบณัฑิตเขา้ทาํงาน 
- รายละเอียดของรายวชิา 
 
- ผลการปรับปรุงเนืLอหาของ
รายวชิาใหส้อดรับกบัผลการ
เรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 
- แผนประเมินหลกัสูตร 
- หลกัสูตรที>ปรับปรุงแลว้ 

- หลกัสูตรที>ไดรั้บการปรับปรุง 
 
  

 

หมวดที�  9  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

+.+ ระบบ 

                  � ระบบทวภิาค        �  ระบบไตรภาค     �  ระบบจตุรภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ) 

               �  มี                      � ไม่มี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค (ระบุ) 

               �  มี        � ไม่มี   
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที>  F เดือน  มิถุนายน  -  เดือน  กนัยายน 
ภาคการศึกษาที>  D เดือน  พฤศจิกายน  -  เดือน  กุมภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน               เดือน  เมษายน  -  เดือน  พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัLน 

ปริญญาตรีพ.ศ. DEEF  ขอ้ 5  และ ขอ้ O   และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัLน 
ปริญญาตรี (ฉบบัที> 2)  พ.ศ. DEE2  ขอ้ 6   (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

       นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื�อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา  

- จดัปฐมนิเทศแนะนาํการเรียนการสอน 
- จดัใหมี้หน่วยแนะนาํการศึกษา 
- จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน แนะนาํมหาวทิยาลยั 
- อาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชั>วโมงใหค้าํปรึกษาตามที>ประกาศไวที้>ภาควชิา  

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  �  ปี 
 

จาํนวนนกัศึกษา   จาํนวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัLนปีที> 1 — — — — — 
ชัLนปีที> 2 — — — — — 
ชัLนปีที> 3 — — 30 30 30 
ชัLนปีที> 4 — — — 30 30 

รวม — — K0 60 60 
คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา ---- — — K0 K0 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกเปิดสอนวชิาโทสาขาวชิาคติชนวทิยา     

                            ใชง้บประมาณร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์       
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกเปิดสอนวชิาโทสาขาวชิาคติชนวทิยา     
                            ใชง้บประมาณร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์       

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบตลาดวชิา มีชัLนเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถา้มี) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัLน
ปริญญาตรี พ.ศ. DEEF ขอ้ N และขอ้ S (ดงัรายละเอียดใน ภาคผนวก จ)    

9. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

K.F.F  จาํนวนหน่วยกิต    DJ  หน่วยกิต 
K.F.D  โครงสร้างหลกัสูตร 

 (F)  หมวดวชิาโทบงัคบั  12   หน่วยกิต 
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FOL 3101   ภาษาถิ>นของไทย                             3  หน่วยกิต 
  (FL 323)   (Thai Dialects) 
FOL 3102   การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                3  หน่วยกิต 
  (FL 344)   (Thai Paleography) 
FOL 3201   คติชนวทิยา                                  3  หน่วยกิต 
  (FL 373)   (Introduction to Folklore) 
FOL 4208   วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ     3  หน่วยกิต 
  (FL479)     (Comparative Analysis of Regional Literature) 

 (2)  หมวดวชิาโทเลือก   12   หน่วยกิต 
    ใหน้กัศึกษาวชิาโทคติชนวิทยา เลือกเรียนกระบวนวชิาใดก็ไดข้องสาขาวชิาคติชนวทิยา   

(FOL) ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (หรือ 4  กระบวนวชิา) เป็นวชิาโทเลือก  ทัLงนีLวชิาโทเลือกตอ้งไม่ซํL ากบั
กระบวนวชิาบงัคบัและกระบวนวชิาที>เลือกเรียนในหมวดอื>น  ๆ 

K.F.3  คาํอธิบายความหมายของรหสัวชิา 
     F)  FOL  หมายถึง รหสัตวัอกัษรของกระบวนวชิาสาขาคติชนวทิยา   

         ซึ> งปรับปรุง จากหลกัสูตรเดิม คือ FL 
     2)  ความหมายของรหสัตวัเลข  

 เลขตวัแรก (หลกัพนั) แสดงถึงชัLนปีที>ศึกษา 
 เลข 3 หมายถึงกระบวนวชิาสาํหรับชัLนปีที> 3 
 เลข 4 หมายถึงกระบวนวชิาสาํหรับชัLนปีที> 4 
เลขตวัที>สอง (หลกัร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวชิา 

 1   คือกลุ่มภาษา 
D   คือกลุ่มวรรณกรรม 
K   คือกลุ่มคติชนเฉพาะทาง 
J   คือกลุ่มทฤษฎีทางคติชน 

เลขสองตวัสุดทา้ย (หลกัสิบ) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวชิา 

หมายดว้ย  **  เป็นกระบวนวชิาที>มีการเปลี>ยนแปลงรายละเอียด  
หมายดว้ย    *  เป็นกระบวนวชิาที>เปิดใหม่  

K.F.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 กลุ่มภาษา                              หน่วยกิต 
 FOL 3101    ภาษาถิ>นของไทย                          3 
 (FL 323) (Thai Dialects) 
 FOL 3102    การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                3 
 (FL 344)   (Thai Paleography) 
 FOL 3103    ภาษาและอกัษรไทยเหนือ                            3 
              (FL 346)    (Northern Thai Language and Scripts) 



 

 

9

 FOL 3104    ภาษาและอกัษรอีสาน                          3 
 (FL 347)   (North-Eastern Thai Language and Scripts) 
 FOL 3105    อกัษรไทยและอกัษรขอมไทย      3    
 (FL 348)   (Thai and Khmer Scripts) 
 กลุ่มวรรณกรรม    
  FOL 3201    คติชนวทิยา                                 3 
 (FL 373)   (Introduction to Folklore) 
 FOL 3202    วรรณกรรมทอ้งถิ>น                                          3 
 (FL 374)   (Regional Literature) 
 FOL 3203    ตาํนานพืLนบา้น                                             3 
 (FL 375)  (Folk Legends)  
 FOL 3204    นิทานปรัมปรากบัคติชน                                     3 
  (FL 376)   (Myths and Folklore) 
 FOL 3205    การศึกษาเปรียบเทียบนิทานปรัมปรา                    3 
 (FL 377)  (Comparative Mythology) 
 FOL 3206    เทพนิยายเอกของโลก                                         3  
 (FL 378)  (World’s Classic Fairy Tales) 
 FOL 4201    คติชนมุขปาฐะลา้นนา                                                                   K 
                  (FL 454)     (Lanna Oral Folklore) 
 FOL 4202    เรื>องเล่าพืLนบา้น                                                                   K 
 (FL 457)   (Folk Narrative) 
 FOL 4203    นิทานพืLนบา้น                             3 
 (FL 474)    (The Folktale) 
 FOL 4204    วรรณกรรมภาคเหนือ           3 
 (FL 475)  (Northern Thai Literature) 
 FOL 4205    วรรณกรรมภาคอีสาน                                    3 
 (FL 476)   (North-Eastern Thai Literature) 
 FOL 4206    วรรณกรรมภาคใต ้                                          3 
 (FL 477)    (Southern Thai Literature) 
 FOL 4207    วรรณกรรมพืLนบา้นภาคกลาง                          3 
  (FL 478)   (Central Thai Folk Literature) 
   ** FOL 4208   วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ       3 
 (FL479)  (Comparative Analysis of Regional Literature) 
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 กลุ่มคติชนเฉพาะทาง        
   ** FOL 3301    คติชนสาํหรับเด็ก                            3  
 (FL384)   (Children’s Folklore) 
   ** FOL 4301    การศึกษาวิถีชีวติพืLนบา้น                                     3 
 (FL 488)    (Folklife Studies) 
 FOL 4K02    คติชนกบัศาสนา                                   3 
 (FL 496)    (Folklore and Religion) 
 กลุ่มทฤษฎีทางคติชน       
 FOL 3401    ทฤษฎีคติชนวทิยาร่วมสมยั            3 
 (FL393)   (Contemporary Folklore Theories) 
 FOL 3402    ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบา้น       3 
 (FL 396)  (Belief System and Folk Religion) 
 FOL 3403    ทฤษฏีนิทาน                                    3 
 (FL 397)     (Folktale Theory) 
 FOL 3404    ลทัธินิยมสิ>งลีLลบัและศาสตร์เร้นลบั    3 
 (FL 398)   (The Occultism and Mysticism) 
 FOL 4401    คติชนวทิยาประยกุต ์            3 
 (FL 498)    (Applied Folklore) 

 

K.F.5 แผนการศึกษา 
               ปีที>  3  ภาคเรียนที> F                                                 

FOL 3101  ภาษาถิ>นของไทย                          3  หน่วยกิต 
  (FL 323)   (Thai Dialects) 
 

FOL 3102  การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                3  หน่วยกิต 
  (FL 344)   (Thai Paleography) 
                    =   6  หน่วยกิต 
 

                                ปีที>  3  ภาคเรียนที> D                                                  
FOL 3201  คติชนวทิยา                                  3  หน่วยกิต 

  (FL 373)   (Introduction to Folklore) 
 

FOL 4208   วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ     3  หน่วยกิต 
  (FL479)     (Comparative Analysis of Regional Literature) 
                                                                                                                                      =   6  หน่วยกิต 
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ปีที>  4   ภาคเรียนที> F                                                      

FOL ….      วชิาเลือก  2  กระบวนวชิา       6  หน่วยกิต  

                                                                                                                                      =   6  หน่วยกิต 
 

          ปีที> 4   ภาคเรียนที> D                                                             

FOL ….      วชิาเลือก  2  กระบวนวชิา       6  หน่วยกิต 

   =   6  หน่วยกิต 

  รวม        24 หน่วยกิต 
 

3.1.6 คาํอธิบายรายวชิา  

(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 

3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลาํดบั

ที> 

ชื>อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ) 

วฒิุ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที>

สาํเร็จ 

F. 
 

นางสาวเสาวลกัษณ์   

อนนัตศานต ์
รองศาสตราจารย ์

M.A. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

Folklore 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

Indiana University 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

2529 

2514 

2511 

D. 
 

พนัโทวิโรจน์   

ผดุงสุนทรารักษ ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 

อ.บ. 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2526 

2519 

K. 

 
 

 

นางสาวสุภทัรา   

บุญปัญญโรจน์ 
 
 

อาจารย ์

 

 

ศศ.ม. 

รปศ.ม. 

 

วส.บ. 

ไทยศึกษา 

บริหารโครงการและ

นโยบาย 

การกระจายเสียงทาง

วิทย-ุโทรทศัน์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

สถาบนับณัฑิตพฒัน-            

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2545 

2544 

 

2538 

 
 

3.3 อาจารย์ประจํา 
 

ลาํดบั

ที> 

ชื>อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ) 

วฒิุ   

  การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที>

สาํเร็จ 

F 
 

นางสาวเสาวลกัษณ์   

อนนัตศานต ์
รองศาสตราจารย ์

M.A. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

Folklore 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

Indiana University 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

2529 

2514 

2511 

D. นางบุปผา  บุญทิพย ์ รองศาสตราจารย ์

กศ.ม. 

 

กศ.บ. 

    ภาษาและวรรณคดีไทย 

 

ภาษาไทย 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา- 

ประสานมิตร 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา- 

ประสานมิตร 

ไทย 

 
ไทย 

2516 

 

2514 

K. นางสาวพรทิพย ์ วนรัฐิกาล อาจารย ์
ศศ.ม. 

ค.บ. 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา 

ไทย 
ไทย 

2537 

2533 

J. นางสาวนอ้มนิจ วงศสุ์ทธิธรรม รองศาสตราจารย ์
อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

2514 

2511 
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ลาํดบั
ที> 

ชื>อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วฒิุ   
  การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที>

สาํเร็จ 

E. 

 

 
นางพจนี   
 ศิริอกัษรสาสน์ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อ.ด. 

ศศ.ม. 
 

   อ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์และภาษา- 
 เอเซียอาคเนย ์
ภาษาญี>ปุ่ น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 

 

ไทย 

2536 
2526 
 

2519 

O. 
พนัโทวิโรจน์   
ผดุงสุนทรารักษ ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
อ.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2526 
2519 

W. นายทวีศกัดิ�   ปิ> นทอง รองศาสตราจารย ์
อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2534 
2522 

N. นายอดุลย ์  ตะพงั รองศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2535 
2532 

9. 
 
นายพลอย  แสงลอย 

   
 อาจารย ์

ศศ.ม. 
พธ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 
ครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
  ลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

ไทย 
ไทบ 

2533 
2529 

FR. 
นางสาวสุภทัรา  
บุญปัญญโรจน ์

อาจารย ์

ศศ.ม. 
รปศ.ม. 

 
วส.บ. 

ไทยศึกษา 
บริหารโครงการและ
นโยบาย 
การกระจายเสียงทางวิทย-ุ
โทรทศัน์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒัน-            
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
 
ไทย 

2545 
2544 
 
2538 
 

FF. 
นางสุภาวดี   
เจริญเศรษฐมห 

อาจารย ์
ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ไทยศึกษา 
การศึกษาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2548 
2534 

FD. นางสาวณฐัวรรณ  ชั>งใจ อาจารย ์
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ไทย 
ไทย 

DEED 
DEJJ 

FK. นายพฒันเดช  กอวฒันา อาจารย ์
   อ.ม. 

ศศ.บ. 
ไทยศึกษา 
ปรัชญา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 

DEEK 
DEJN 

 

9.4  อาจารย์พเิศษ 

      ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก อาจเสนอแต่งตัLงอาจารยพ์ิเศษจากคณะอื>นของมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

4   องค์ประกอบเกี�ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1  มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

             …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..………………………… 

       4.�  ช่วงเวลา 

             …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..………………………… 

       4.9  การจัดเวลาและตารางสอน 

 …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

�   ข้อกําหนดเกี�ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิัย   …..……ไม่มี…….....…  
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หมวดที�  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

+.  การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพเิศษ/คุณสมบัติที�พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

F) มีทศันคติที>ดีต่อจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
D) มีจิตสาํนึกสาธารณะ 
K) มีลกัษณะความเป็นผูน้าํ 
J) มีวนิยัและความรับผิดชอบ 
E) สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

-  การสอดแทรกในวชิาที>เรียน 
- ใหน้กัศึกษาบาํเพญ็ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
- ทาํงานในชัLนเรียน เช่น นาํเสนอความคิดเห็น 
- จดัใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศและใช ้
   เทคโนโลยทีี>ทนัสมยั 

 

�.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      �.+  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา  

 (1) มีจิตสาํนึกที>ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกัในคุณค่าวฒันธรรมของชาติ 
  (2) มีความซื>อสัตยสุ์จริต มีวินยั ตรงต่อเวลา รู้จกัหนา้ที> และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
 (3) มีความภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญาไทย 
 (4) เคารพสิทธิ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
  (5) ตระหนกัถึงความสาํคญัและปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพของตน 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา  

(F) กาํหนดให้เรียนรายวชิา ความรู้คู่คุณธรรม เพื>อพฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม อีกทัLง
ใหผู้ส้อนและอาจารยที์>ปรึกษาสอดแทรกเรื>องคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการสอนและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

(D) อธิบายความสาํคญัของซื>อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ตรงต่อเวลา รู้จกัหนา้ที> และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และชีLแจงบทลงโทษ กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลยัที>ลงโทษผูท้าํการทุจริตในการสอบ ฯลฯ 

(K) อธิบายและเนน้หนกัการทาํหนา้ที> ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกบับุคคลอื>น การรับฟัง
ความเห็นของเพื>อนร่วมกลุ่ม มอบหมายงานเดี>ยว และงานที>ทาํเป็นกลุ่ม สนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมยกยอ่ง
นกัศึกษาที>ทาํดี เสียสละและทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม  

(J) อธิบายความสาํคญัและขอ้ปฏิบติัที>ถูกตอ้งของจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  ชีL ใหเ้ห็นถึง
บทลงโทษในการทาํผิดจรรยาบรรณทางวชิาการ เช่น บทลงโทษการนาํผลงานผูอื้>นมาเป็นผลงานของตนเอง 

 2.1.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(F) ประเมินจากการสอบ  
(2) ประเมินจากจาํนวนครัL งของการเขา้ชัLนเรียน การตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชัLนเรียน การ

ส่งงานและการร่วมกิจกรรมที>เกี>ยวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที>ที>ไดรั้บมอบหมาย การทาํขอ้สอบ การทาํงาน 
(4) ประเมินจากการสังเกตการทาํงานกลุ่ม การไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม พฤติกรรมการ

แสดงออกเมื>อไดรั้บฟังความคิดเห็นของเพื>อนร่วมชัLนเรียน 
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      �.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.2.1  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

(F) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีที>สาํคญัของสาขาวชิาคติชนวทิยา  และสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

(2) มีทกัษะและสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ที>ไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและ/หรือในการ
ประกอบอาชีพ  

 (3) สามารถนาํหลกัการ ทฤษฎี และความรู้ในสาขาของตนเองบูรณาการเขา้กบัความรู้อื>น ๆ แกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคที>พบในสาขาวชิาของตนเอง 

(4) มีความเขา้ใจ แยกแยะ และมีทกัษะสามารถวเิคราะห์ ปัญหาที>พบในสาขาวชิาของตนเอง 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา  

(F) กลยทุธ์การสอนใชห้ลากหลายรูปแบบและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
(D) สอนหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เนืLอหา และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและ/หรือในการ

ประกอบอาชีพโดยคณาจารยที์>มีความรู้และประสบการณ์  
(K) เชิญวทิยากรผูเ้ชี>ยวชาญในสาขาวชิาและผูมี้ประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพมาถ่ายทอด

ทกัษะและประสบการณ์เฉพาะเรื>อง 
(J) มอบหมายงานใหผู้เ้รียนศึกษา คน้ควา้ ทาํรายงาน และนาํเสนอความรู้ที>ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้

รวบรวมในชัLนเรียน 
(E) จดัเนืLอหา หวัขอ้ ใหผู้เ้รียนทาํงานเดี>ยวหรือกลุ่มตามความเหมาะสม 

 2.2.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(F)  ประเมินจากการสอบยอ่ย  กลางภาค และปลายภาค 
(2)  ประเมินจากรายงานหรือชิLนงานที>มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้รวบรวม 
(3)  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานหรือชิLนงานมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้รวบรวมในชัLนเรียน 
(4)  ประเมินจากขอ้เสนอโครงการวจิยั 
(5)  ประเมินจากผลงานวจิยั 

 

      �.3  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 2.3.1  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา 

 (1)  สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการคน้ควา้วจิยัขยายองคค์วามรู้ใหก้วา้งขวางขึLน  
      (2) สามารถสรุปประเด็นปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาที>ซบัซอ้นในสาขาวชิาของตนเอง และเสนอ 
 แนวทางแกไ้ขโดยใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีที>ไดเ้รียนรู้และ/หรือบูรณาการกบัองคค์วามรู้อื>น ๆ 

 (3) สามารถคิดอยา่งมีระบบและมีวจิารณญาณในการแยกแยะ ประเมิน วเิคราะห์ 
 (4) สามารถเสนอแนวคิดริเริ>ม สร้างสรรค ์และบูรณาการองคค์วามรู้เดิมเขา้กบัองคค์วามรู้ใหม่มา

พฒันาดา้นงานวชิาการและวชิาชีพในสาขาของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา  

(1)  บรรยายเกี>ยวกบัความหลากหลายขององคค์วามรู้และแหล่งขอ้มูล และอธิบายวธีิการคน้หา
ขอ้เทจ็จริงและการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
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(D) ใชส้ถานการณ์/ปัญหา/กรณีศึกษาที>เกิดขึLนจริงในสังคม มาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา แยกแยะ วเิคราะห์ 
และทดลองเสนอแนวทางแกไ้ขโดยใชค้วามรู้ที>ไดเ้รียนมา 

(K) มอบหมายงานที>ตอ้งใชท้กัษะทางวชิาการและหรือทางวชิาชีพ 
(J) ใหศึ้กษาคน้ควา้ในบางหวัขอ้ดว้ยตนเองแลว้มานาํเสนอ 
(5)  การสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม 

 2.3.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(F) ประเมินจากการสอบยอ่ย กลางภาค และปลายภาค  
(2) ประเมินจากการใหผู้เ้รียนรายงานองคค์วามรู้ ขอ้เทจ็จริง และแหล่งขอ้มูล ที>มอบหมายใหไ้ป

คน้ควา้ศึกษารวบรวม 
(K) ประเมินจากความสามารถในการประเมิน แยกแยะ วเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหา และการเสนอแนวคิด 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา  
(J) ประเมินจากการอภิปรายและ/หรือการนาํเสนอผลการศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลต่างๆ  

 

      �.4  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา  

(F)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม องคก์ร สามารถสื>อสารกบักลุ่ม
หลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (2)  เขา้ใจในบทบาท หนา้ที>ของตนเอง สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้>นไดใ้นฐานะที>เป็นผูน้าํและผูต้าม 
สามารถทาํงานเป็นทีมและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้  

 (K) มีความรับผดิชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้งทาํเป็นทีม 
 (4) มีความรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัLงของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื>อง  

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา  

(1)  จดัใหผู้เ้รียนไดท้าํงานกลุ่มเพื>อใหเ้กิดมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
(2)  จดักิจกรรมที>ผูเ้รียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่องานที>ไดรั้บมอบหมาย 
(3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
(4)  จดักิจกรรมที>ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้>น 
(5)  จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การวางแผนพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

 2.4.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(F) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการแสดงออก และความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
(D) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มและการยอมรับของ

สมาชิกในกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนที>อยูใ่นฐานะผูน้าํและสมาชิกในกลุ่ม 
(J) ประเมินความรับผดิชอบจากการส่งงาน ชิLนงาน ความสาํเร็จของกิจกรรมที>ไดรั้บมอบหมายใหท้าํ

ทัLงที>เป็นกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี>ยว 
 

      �.5  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.5.1  คุณลักษณะที�ต้องการพฒันา  
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(F)  สามารถระบุและเลือกใชห้ลกัคณิตศาสตร์และสถิติที>เหมาะสมในการศึกษา คน้ควา้ วจิยั 
ประมวลผล หรือแปลความหมายขอ้มูลได ้

(2)  สามารถแยกแยะ สรุปประเด็น และสื>อสารโดยการพูดและ/หรือการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถเลือกใชรู้ปแบบของเทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนอไดอ้ยา่ง เหมาะสม 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที�ใช้ในการพฒันา  

(F)  บรรยายและอธิบายการเลือกใชเ้ทคนิคหรือหลกัสถิติต่าง ๆ ที>ใชใ้นการศึกษา คน้ควา้ วจิยั 
ประมวลผลหรือแปลความหมายขอ้มูล 

(2)  บรรยายและอธิบายวธีิการแยกแยะ สรุปประเด็น และสื>อสารโดยการพูดและ/หรือการเขียนที>
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหมี้การฝึกปฏิบติั 

(3)  บรรยายและอธิบายวธีิเลือกใชรู้ปแบบของสื>อประเภทต่าง ๆ ในการนาํเสนองาน รวมถึงใหมี้การ
ฝึกปฏิบติั 

(4) บรรยายและอธิบายวธีิใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื>อการศึกษาคน้ควา้และสื>อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหมี้การฝึกปฏิบติั 

 2.5.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(F)  ประเมินจากการเลือกใชเ้ทคนิคหรือหลกัสถิติในการศึกษา คน้ควา้  
(2)  ประเมินจากการแยกแยะ สรุปประเด็น และสื>อสารโดยการพูดและ/หรือการเขียน 
(3)  ประเมินจากการเลือกใชรู้ปแบบของสื>อประเภทต่าง ๆ ในการนาํเสนองาน 
(4)  ประเมินจากวธีิใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื>อการศึกษาคน้ควา้และสื>อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงใหมี้การฝึกปฏิบติั 
 
 

9.  แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

                 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 

หมวดที� �  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

+. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัLน

ปริญญาตรี พ.ศ. DEEF ขอ้ 16 และขอ้ 17   (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 

�. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ^ของนักศึกษา 
กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้

คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธิ� ของงานที>มอบหมายให้นกัศึกษา 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัLน

ปริญญาตรี พ.ศ. DEEF  ขอ้ 20  และขอ้ 21   และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ฉบบัที> 2)  พ.ศ. DEE2    (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
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หมวดที� 6  การพฒันาคณาจารย์ 

+.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

F.F   จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  เกี>ยวกบั บทบาท หนา้ที> ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ 

F.D    จัดระบบแนะนํา/ระบบพี> เลีL ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3    จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารที>เกี>ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

�.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

D.F    การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล 
     D.F.F   ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี>ยวกบัการสอนและการประเมินผล 

การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                       D.F.D   สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี>ยวกบัการผลิตสื>อการสอน 
D.F.K  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกี>ยวกบัการวจิยัเพื>อพฒันาการเรียนการสอน 

2.2    การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพดา้นอื>น ๆ  
         D.D.F    ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ>มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง 
                     ทางวชิาการ 

                      D.D.D    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื>อเพิ>มพูนคุณวฒิุ 
                      D.D.K    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
 

หมวดที� 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

+.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

+.+  การบริหารหลักสูตร 

มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหน้าที>พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร มีการ
ประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเนื>องอยา่งนอ้ยทุก E ปี 

1.2  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

(F)  ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ที>ไดรั้บจากการจดัสรร 
(2)  ใชท้รัพยากรการเรียนการสอนที>มีอยูเ่ดิม 
(3)  ใชอ้าคารที>ทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอื>นๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.3  การบริหารคณาจารย์ 

(1)  การรับอาจารยใ์หม่ 
                           มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

(D)  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
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สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัที>เกี>ยวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที>กาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัให้มีการประชุมสัมมนา 
เพื>อนาํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตร 
(3) การแต่งตัLงคณาจารยพ์ิเศษ 

                               - มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ที>ตอ้งการความ 
 เชี>ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 
             - คณาจารยที์>ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาในหลกัสูตร  
 โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 (F)   การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  
          มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและคุณวฒิุ 
                    ใหเ้ป็นไปตามหนา้ที>ความรับผิดชอบ 
         (2)  การเพิ>มทกัษะความรู้เพื>อการปฏิบติังาน 
  - จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ที>และการบริหารอยา่งสมํ>าเสมอ 
                           - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและโครงการวจิยั 
                    ของสาขาวชิา  

1.5 การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
        (F) การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอื>น ๆ แก่นกัศึกษา 
 - มีอาจารยที์>ปรึกษา ทาํหนา้ที>ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรมแก่ 
 นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  
        - จดัระบบแนะแนวเกี>ยวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 
        (D)  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
        กรณีที>นกัศึกษามีขอ้สงสัยเกี>ยวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยื>นคาํร้องขอทราบ 
  ขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
        2.F สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ 
 ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.2 มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ E ปี เพื>อใชเ้ป็น 
 ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรครัL งต่อไป 
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3.  ตวับ่งชีHผลการดาํเนินงาน  (Key Per formance Indicator ) 
 

ตวับ่งชีLและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
 ร่วมประชุมเพื>อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

× × × × × 

 (D) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. D ที>สอดคลอ้งกบั  
 มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

 (K) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์  
 ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.K และมคอ.J อยา่งนอ้ยก่อนการ  
 เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
 การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  
 มคอ.E และมคอ. O ภายใน OR วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบทุก  
 รายวิชาที>เปิดสอน 

× × × × × 

 (E) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ  
 มคอ. W หลงัสิLนสุดปีการศึกษา ภายใน SR วนั หลงัสอบซ่อม 

× × × × × 

 (O) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ  
 เรียนรู้ ที>กาํหนดใน มคอ.K และมคอ.J (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ  
 DE ของรายวิชาที>เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(W)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ 
 สอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ 
 ดาํเนินงานที>รายงานใน มคอ.W ปีที>แลว้ 

    

    --- × × × × 

(8) อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ 
 คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

 (9)  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึ>งครัL ง 

× × × × × 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บ 
 การพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ER ต่อปี 

× × × × × 

 (FF) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที>มี  
 ต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี>ยไม่นอ้ยกวา่ K.E1 จากคะแนนเตม็ E.R 

---   ---   ---   × × 

 (FD) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที>มีต่อบณัฑิตใหม่  
 เฉลี>ยไม่นอ้ยกวา่ K.EF จากคะแนนเต็ม E.R 

  ---   ---   ---   --- × 

รวมตวับ่งชีL  (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 1F 12 
ตวับ่งชีLบงัคบั (ขอ้ที>) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จาํนวนตวัตวับ่งชีLตอ้งผา่น รวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (ขอ้) 8 8 8 S 10 
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 หมวดที� ?   การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

+.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

+.+    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 
1.2    การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

    การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

�.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม   

 การบรรลุผลการเรียนรู้ที>คาดหวงัจากกลุ่ม  
  การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต    

  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
9.  การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

  ประเมินตามตวับ่งชีLผลการดาํเนินงาน ในหมวด W ขอ้ W  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ และผูใ้ช ้
   บณัฑิตมาวิเคราะห์ เพื>อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

 

 
--------------------------------------------------- 
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  กลุ่มภาษา 
FOL 3101 ภาษาถิ>นของไทย                                                     3(2-2-5) 
(FL 323) (Thai Dialects) 

ศึกษาระบบเสียงของภาษาถิ>นต่าง ๆ ในประเทศไทย   การกลายเสียงและการกลาย 
ความหมาย โครงสร้างของภาษาถิ>นต่าง ๆ และภาษาถิ>นในวรรณกรรม  
A study of the sound systems of local Thai Dialects, the shift of sounds and meanings,  
the structure of local dialects, and local dialects in literature. 

FOL 3102 การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                                    3(3-0-6) 
(FL 344)   (Thai Paleography) 

ศึกษาตวัอกัษรและความหมาย ประวติัความเป็นมาของอกัษรต่าง ๆ ในประเทศไทยจนสามารถ
เขา้ใจววิฒันาการของตวัอกัษรที>เคยใชใ้นดินแดนประเทศไทย เช่น อกัษรพ่อขนุรามคาํแหง 
อกัษรไทยภาคเหนือ อกัษรอีสานและอกัษรขอมไทย  
A study of scripts and their meanings, and the history and development of different scripts having 
been used in Thailand, such as the King Ramkhamhaeng, Northern Thai, Northeastern Thai, and 
Thai-Khmer scripts. 

FOL 3103   ภาษาและอกัษรไทยเหนือ      3(2-2-5) 
(FL 346)  (Northern Thai Language and Scripts) 

ศึกษาลกัษณะตวัอกัษรที>ใชอ้ยูใ่นภาคเหนือ ทัLงอกัษรยวน (ตวัเมือง) และอกัษรไทย  ฝักขาม    ฝึก
การอ่านจนสามารถอ่านวรรณกรรมที>เขียนดว้ยอกัษรภาคเหนือ   เขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํและ
สาํนวนต่าง ๆ  ศึกษาที>มา(อกัษรตน้แบบ) และววิฒันาการของอกัษรยวนและอกัษรไทยฝักขาม 
และสามารถเขียนอกัษรเหล่านีLได ้
A study of the characteristics and development of scripts used in the north, the Yuan (Muang) 
and Thai Fakkham scripts, with practice in writing and reading literature and understanding the 
meanings of key words and expressions. 

FOL 3104   ภาษาและอกัษรอีสาน            3(2-2-5) 
(FL 347)   (North-Eastern Thai Language and Scripts) 

ศึกษาลกัษณะตวัอกัษรที>ใชอ้ยูใ่นภาคอีสานทัLงอกัษรตวัธรรมและอกัษรไทยนอ้ย  ฝึกการอ่านจน
สามารถอ่านวรรณกรรมที>เขียนดว้ยอกัษรอีสาน เขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํและสาํนวนต่าง ๆ 
ศึกษาที>มา (อกัษรตน้แบบ) และววิฒันาการของอกัษรตวัธรรมและอกัษรไทยนอ้ย และสามารถ
เขียนอกัษรเหล่านีLได ้
A study of the characteristics and development of scripts used in the northeast,         the Dharma 
and Thai Noi scripts, with practice in writing and reading literature and understanding the 
meanings of words and expressions. 
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FOL 3105  อกัษรไทยและอกัษรขอมไทย              3(3-0-6) 
(FL 348)   (Thai and Khmer Scripts) 

ศึกษาลกัษณะตวัอกัษรที>ใชเ้ขียนในสมุดข่อยต่าง ๆ    ฝึกหดัอ่านจนสามารถอ่านเอกสาร 
โบราณของไทยได ้และศึกษาลกัษณะตวัอกัษรขอมที>ใชเ้ขียนภาษาไทย ฝึกหดัอ่านเขียน 
เอกสารของไทยที>บนัทึกดว้ยอกัษรขอม  
A study of Thai and Khmer scripts written in various long books, practice reading ancient Thai 
documents, and other documents  in Khmer scripts. 

 

กลุ่มวรรณกรรม 
FOL 3201   คติชนวทิยา    3(3-0-6) 
(FL 373)    (Introduction to Folklore) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ความหมายของคติชน การแยกประเภทวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล การจาํแนก
ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
A study of the history, development, and meaning of folklore, its classification, and methods of 
data-collecting. 

FOL 3202   วรรณกรรมทอ้งถิ>น                                      3(3-0-6) 
(FL 374  )   (Regional Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ>นต่าง ๆ ทัLง 4 ภาค ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมทอ้งถิ>นกบัวรรณคดี 
การวเิคราะห์วรรณกรรม เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื>องอยา่งละเอียด  
A study of local folk tales, relationship between local folk tales and literature,     
the analysis of literature from selected works studied in detail. 

FOL 3203   ตาํนานพืLนบา้น              3(3-0-6) 
(FL 375)  (Folk Legends)  

ศึกษาลกัษณะ ประเภท เนืLอหาของตาํนานพืLนบา้น  คุณค่าและบทบาทหนา้ที>ของตาํนานในสังคม
และวฒันธรรม  ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํนานกบัคติชนประเภทอื>น เลือกศึกษาตาํนานบาง
เรื>องอยา่งละเอียด 
A study of the folk legends with an emphasis on their characteristics, types, contents, values and  
functions in connection to culture and society, and the relation of the legends  to other genres of 
folklore, including a comprehensive study of some selected legends. 

FOL 3204   นิทานปรัมปรากบัคติชน           3(3-0-6) 
(FL 376)   (Myths and Folklore) 

ศึกษาความหมาย ประเภท เนืLอหา การตีความ และบทบาทหนา้ที>ของนิทานปรัมปรา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนิทานปรัมปรากบัคติชน พิธีกรรมและระบบความเชื>อในสังคม 
A study of the meanings, types, contents, interpretation, roles and functions of myths, with an 
emphasis  on their relationships to folklore, rituals, and beliefs in society.  
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FOL 3205   การศึกษาเปรียบเทียบนิทานปรัมปรา          3(3-0-6)  
(FL 377)  (Comparative Mythology) 

 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง ววิฒันาการ ลกัษณะเด่นของนิทานปรัมปราของโลก ตลอดจน 
แนวคิดที>สาํคญัที>มีอิทธิพลต่อสังคมและวฒันธรรม 
A study of a comparative study of the structures, evolution and main characteristics of world 
mythology, including the influence and important ideas towards society and culture. 

FOL 3206   เทพนิยายเอกของโลก              3(3-0-6) 
(FL 378)  (World’s Classic Fairy Tales) 

ศึกษาเทพนิยายเรื>องเด่น ๆ ของโลกในดา้นโครงสร้าง รูปแบบ เนืLอหา ตวัละคร บทบาทหนา้ที>ใน
สังคม และความสัมพนัธ์กบัวรรณกรรมพืLนบา้นอื>น ๆ 
A  study of  distinctive world classic fairy tales with an emphasis on their structures, forms, 
contents, characters, and social functions as well as the relationship among fairy tales and other 
types of folk literature.   

FOL 4201   คติชนมุขปาฐะลา้นนา                                           3(3-0-6) 
 (FL 454)    (Lanna Oral Folklore) 

 ศึกษาความรู้ทั>วไปเกี>ยวกบัคติชนวทิยา เนน้รูปแบบและความหมายของวรรณกรรม 
มุขปาฐะ  การจาํแนกประเภท และวเิคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะลา้นนาอยา่งละเอียด 
 A study of the general knowledge of folklore with its focus on forms, its meanings and varieties 
of oral folklore by elaborating the analysis of Lanna texts. 

FOL 4202  เรื>องเล่าพืLนบา้น                       K(K-R-6) 
 (FL 457)   (Folk Narrative) 

ศึกษาเรื>องเล่าพืLนบา้นในแง่รูปแบบ เนืLอหา บทบาทหนา้ที>และการตีความ โดยเนน้ความสาํคญั ดา้น
วฒันธรรมของเรื>องเล่าในสังคมที>มีการสืบทอดตามประเพณี 
A study of forms, contents, functions and interpretations of folk narrative with an emphasis on 
the cultural meanings of folk narrative in traditional societies. 

FOL 4203  นิทานพืLนบา้น               3(3-0-6) 
(FL 474)    (The Folktale) 

ศึกษาประเภทและลกัษณะของนิทานพืLนบา้น  ทัLงรูปแบบ เนืLอหา กาํเนิด การแพร่กระจาย การใช้
แบบเรื>องและอนุภาค การวิเคราะห์นิทานพืLนบา้นในแง่โครงสร้าง  บทบาทหนา้ที>ที>มีต่อสังคม  
และความสัมพนัธ์ระหวา่งนิทานกบัสังคมและวฒันธรรม 
A study of the types and characteristics of  Folk Tales in terms of form, content, origin, 
distribution, theme and motif, with analysis of Folk Tales in terms of structure, roles in society 
and the relationships among Folk Takes, society  and culture. 
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FOL 4204  วรรณกรรมภาคเหนือ         3(3-0-6) 
(FL 475)  (Northern Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมภาคเหนือ อิทธิพลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคเหนือ ประเภทของวรรณกรรม
และฉนัทลกัษณ์ในวรรณกรรมภาคเหนือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมภาคเหนือกบัวรรณคดี
ไทยคลาสสิก 
A study of northern Thai literature, some influences on this literature, its types and prosody, 
including the relationship between northern Thai literature and classicThai literature. 

FOL 4205  วรรณกรรมภาคอีสาน                                        3(3-0-6) 
(FL 476)   (North-Eastern Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมภาคอีสาน อิทธิพลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรม
และฉนัทลกัษณ์ในวรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมภาคอีสานและ
วรรณกรรมภาคเหนือ กบัวรรณคดีไทย 
A study of northeastern Thai literature, some influences on this literature, its types and prosody, 
including the relationship between northeastern Thai literature and classic Thai literature. 

FOL 4206  วรรณกรรมภาคใต ้                               3(3-0-6) 
(FL 477)    (Southern Thai Literature) 

ศึกษาภูมิหลงัวรรณกรรมภาคใต ้อิทธิพลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคใต ้ประเภทของวรรณกรรมและ
ฉนัทลกัษณ์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ รวมทัLงความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมภาคใตก้บัวรรณคดีไทย 
 A study of  the background of southern Thai literature, some influences on this literature, its 
types and prosody, including the relationship between southern Thai literature and classic Thai 
literature. 

FOL 4207  วรรณกรรมพืLนบา้นภาคกลาง                                                      3(3-0-6) 
(FL 478)   (Central Thai Folk Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมประเภทกลอนสวด (กาพย)์ กลอนนิทานของภาคกลาง ซึ> งมีที>มาจากนิทาน
พืLนบา้น วเิคราะห์โครงเรื>อง สารัตถะ ฉนัทลกัษณ์ และแนวการเขียนวรรณกรรมพืLนบา้นเหล่านัLน 
เลือกศึกษาโดยละเอียดบางเรื>อง 
A study of the devout poems (Kap), central Thai tales in verse originating from folk tales, with 
analysis of the plot, theme, prosody, and style of these folk literature.         A comprehensive 
study of some selected works is included. 

**FOL 4208   วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
(FL479)  (Comparative Analysis of Regional Literature) 

ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมทอ้งถิ>นภาคต่าง ๆ ทัLงมุขปาฐะและลายลกัษณ์ เปรียบเทียบโครงเรื>อง 
แก่นเรื>อง สารประโยชน์ โลกทศัน์ต่อสังคม ;  ศึกษากาํเนิด และการแพร่กระจายของนิทานพืLนบา้น 
การใชท้ฤษฎีแบบเรื>องและอนุภาค ; ทฤษฎีรูปแบบนิยม และทฤษฎีโครงสร้างนิยม 
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A comparative study of the oral and written folk literature of the different regions, comparison of 
its plots, themes, worldviews;  to study origin and diffusion of folk literature, usage of theories of 
types and motifs, formalism and structuralism.      
  

 กลุ่มคติชนเฉพาะทาง 
**FOL 3301   คติชนสาํหรับเด็ก              3(3-0-6) 

(FL384)   (Children’s Folklore) 
ศึกษาคติชนสาํหรับเด็กในดา้นประเภท  รูปแบบ  เนืLอหา  คุณค่าและบทบาทหนา้ที>ต่อสังคม  
โดยเนน้จิตวทิยาเด็กและอิทธิพลที>มีต่อเด็ก 
A study of the types, forms, contents, values and functions  of children’s folklore to society with 
an emphasis on child psychology and influence on children. 

**FOL 4301   การศึกษาวถีิชีวติพืLนบา้น                                3(3-0-6) 
(FL 488)    (Folklife Studies) 

ศึกษาวฒันธรรมในประเพณีปรัมปราของไทย โดยเนน้เรื>องการดาํเนินชีวติในสังคม วฒันธรรม
วตัถุ และภูมิปัญญาทอ้งถิ>นอื>น ๆ  
A study of Thai traditional cultures, emphasizing the way of life in society,  material culture  and other 
local wisdom. 

FOL 4K02   คติชนกบัศาสนา                               3(3-0-6) 
(FL 496)    (Folklore and Religion) 

ศึกษาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคติชนกบัศาสนา ความเชื>อถือโชคลาง สิ>งศกัดิ� สิทธิ�  และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ในแต่ละทอ้งถิ>น ตลอดจนอิทธิพลของคติชนที>มีต่อการดาํรงชีวติในสังคม 
A study and analysis of the relationship between folklore and religion, superstition, the 
supernatural and local ceremonies, with an emphasis on the influence of folklore on the way of 
life in society. 
 

กลุ่มทฤษฎีทางคติชน 
 FOL 3401   ทฤษฎีคติชนวทิยาร่วมสมยั                3(3-0-6) 
(FL393)   (Contemporary Folklore Theories) 

ศึกษาทฤษฎีคติชนวทิยาในปัจจุบนัโดยเนน้แนวทางการวิเคราะห์เบืLองตน้   การแบ่ง 
ประเภทของคติชน และบทบาทหนา้ที>ของคติชนในสังคม 
A study of contemporary theories of folklore with an emphasis on basic theoretical 
approaches,  folklore genres and their functions in society. 
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 FOL 3402   ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบา้น             3(3-0-6) 
 (FL 396)  (Belief System and Folk Religion) 

ศึกษาธรรมชาติและขอบเขตของความเชื>อและการปฏิบติัทางศาสนาพืLนบา้นในสังคม  
ดัLงเดิมในดา้นความหมาย กาํเนิด โครงสร้าง วิวฒันาการ และบทบาทหนา้ที>ในสังคม 
A study of the nature and scope of folk religious beliefs and practices prevalent in primitive 
society with an emphasis on meanings, origins, structures, evolution and functions in society. 

FOL 3403   ทฤษฎีนิทาน                   3(3-0-6) 
(FL 397)     (Folktale Theory) 

ศึกษาทฤษฎีนิทานและระเบียบวธีิในการศึกษา โดยเนน้การวเิคราะห์รูปแบบของเรื>องเล่า  ภาวะ
แวดลอ้มทางวฒันธรรมและศิลปะการเล่าเรื>อง 
A study of folktale theories and research methods with an analysis of the narrative forms,  
cultural context, and  art of storytelling. 

FOL 3404   ลทัธินิยมสิ>งลีLลบัและศาสตร์เร้นลบั           3(3-0-6) 
(FL 398)   (The Occultism and Mysticism) 

ศึกษาสิ>งลีLลบัและศาสตร์เร้นลบัโดยเนน้ความเชื>อ ความเชื>อโชคลาง มายาการ เวทมนตร์คาถา คุณ
ไสย และขบวนการความเชื>อทางศาสนาในสังคมพืLนบา้น 
A study of occultism and mysticism with an emphasis on folk beliefs, superstitions, magic, 
witchcraft, sorcery and religious belief movement in folk society. 

FOL 4401   คติชนวทิยาประยกุต ์                                     3(3-0-6) 
(FL 498)    (Applied Folklore) 

ศึกษาความรู้ทั>วไปเกี>ยวกบัคติชนวทิยา ไดแ้ก่ ความหมาย ความเป็นมา และประเภทของคติชน
วทิยา ปัจจยัดา้นคติชนวทิยาทัLงวฒันธรรม ค่านิยม ความเชื>อ ศาสนา และจารีตประเพณี เพื>อใช้
วเิคราะห์ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ> งจะนาํไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งบูรณา
การได ้
A study of the meaning, history and categories of folklore, with an emphasis on the folklore 
elements such as culture, value, belief, religion and mores used in  solving           the  economic  
and political problems integrally. 
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ภาคผนวก ข   

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 
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เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255� 
1.  ความแตกต่างของวชิาโทบงัคบัและวชิาโทเลือก 

วชิาโท หลกัสูตร พ.ศ. DE51  วชิาโท หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255E 
กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 
FL KDK  ภาษาถิ>นของไทย                                     
FL KJJ  การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                         
FL KWK  คติชนวทิยา                             
FL JWS  วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ 
 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
     ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาคติชน
วทิยา ที>ไม่ซํL ากบัวชิาโทบงัคบั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ F2 หน่วยกิต

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 

    FOL 3101  (FL 323)  ภาษาถิ>นของไทย                           
FOL 3102  (FL 344)  การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                 
FOL 3201  (FL 373)  คติชนวทิยา                                   

**FOL 4207   (FL 479)   วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ 
 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 
        ใหน้กัศึกษาวชิาโทคติชนวทิยา เลือกเรียนกระบวนวชิาใดก็ได้

ของสาขาวชิาคติชนวทิยา (FOL) ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (หรือ 4  
กระบวนวชิา) เป็นวชิาเลือก  ทัLงนีLวชิาโทเลือกตอ้งไม่ซํL ากบั
กระบวนวชิาบงัคบัและกระบวนวชิาที>เลือกเรียนในหมวดอื>น  ๆ 

 

2.  ความแตกต่างของกระบวนวชิา 
รายวชิา หลกัสูตร พ.ศ. DEE1 รายวชิา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255E 

กลุ่มภาษา 
FL KDK  ภาษาถิ>นของไทย                 
FL KJJ  การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ    
FL KJO  ภาษาและอกัษรไทยเหนือ                          
FL KJW  ภาษาและอกัษรอีสาน                                
FL KJN  อกัษรไทยและอกัษรขอมไทย        

กลุ่มวรรณกรรม         
FL KWK   คติชนวทิยา                         
FL KWJ  วรรณกรรมทอ้งถิ>น          
FL 375   ตาํนานพืLนบา้น                                     
FL 376   นิทานปรัมปรากบัคติชน                      
FL 377   การศึกษาเปรียบเทียบนิทานปรัมปรา   
FL 378   เทพนิยายเอกของโลก         
FL 453  วรรณกรรมค่าวซอ                                                       
FL 454  คติชนมุขปาฐะลา้นนา                                   
FL 455  มหากาพยพื์Lนบา้น                                      
FL 456  คติชนในวรรณกรรม                                   
FL 457  เรื>องเล่าพืLนบา้น           
FL JWJ  นิทานพืLนบา้น                       
FL JWE  วรรณกรรมภาคเหนือ                               
FL JWO  วรรณกรรมภาคอีสาน     

กลุ่มภาษา 
FOL KFRF  (FL KDK) ภาษาถิ>นของไทย                          
FOL KFRD  (FL KJJ) การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                
FOL KFRK  (FL KJO) ภาษาและอกัษรไทยเหนือ                            
FOL KFRJ  (FL KJW) ภาษาและอกัษรอีสาน                          
FOL KFRE  (FL KJN) อกัษรไทยและอกัษรขอมไทย         
กลุ่มวรรณกรรม    
FOL KDRF  (FL KWK) คติชนวทิยา                                 
FOL KDRD  (FL KWJ) วรรณกรรมทอ้งถิ>น                                          
FOL KDRK  (FL KWE) ตาํนานพืLนบา้น                                             
FOL KDRJ  (FL KWO) นิทานปรัมปรากบัคติชน                                   
FOL KDRE  (FL KWW) การศึกษาเปรียบเทียบนิทานปรัมปรา                
FOL KDRO  (FL KWN) เทพนิยายเอกของโลก      

  FOL 4201  (FL 454) คติชนมุขปาฐะลา้นนา                                                         
FOL JDR2  (FL JEW) เรื>องเล่าพืLนบา้น                                                 
FOL JDR3  (FL JWJ) นิทานพืLนบา้น                             
FOL JDR4  (FL JWE) วรรณกรรมภาคเหนือ           
FOL JDR5  (FL JWO) วรรณกรรมภาคอีสาน                                    
FOL JDR6  (FL JWW) วรรณกรรมภาคใต ้                                          
FOL JDR7  (FL JWN) วรรณกรรมพืLนบา้นภาคกลาง                          

**FOL JDR8  (FL JWS) วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ    
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 รายวชิา หลกัสูตร พ.ศ. DEE1 รายวชิา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255E 

FL 477  วรรณกรรมภาคใต ้     
FL JWN  วรรณกรรมพืLนบา้นภาคกลาง                   
FL JWS  วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ 

 กลุ่มคติชนเฉพาะทาง                   
FL KNK  เพลงสาํหรับเด็กและเพลงประกอบการละเล่นของเด็ก     
FL 384  คติชนสาํหรับเด็ก       
FL 385  คติชนกบัวฒันธรรม                                          
FL 386  วฒันธรรมวตัถุ        
FL JNJ  การแสดงพืLนบา้นของไทย                                   
FL JNE  เพลงและดนตรีพืLนบา้นของไทย                          
FL JNO  หตัถกรรมพืLนบา้นของไทย                                  
FL JNW  ศิลปะพืLนบา้นของไทย  
FL 488  การศึกษาวถีิชีวติพืLนบา้น               

                     กลุ่มทฤษฎีทางคติชน 
FL 393  ทฤษฎีคติชนวทิยาร่วมสมยั             
FL 396  ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบา้น        
FL 397   ทฤษฎีนิทาน                                               
FL 398  ลทัธินิยมสิ>งลีLลบัและศาสตร์เร้นลบั 
FL JSK  การเก็บรวบรวมขอ้มูลคติชน    
FL JSO  คติชนกบัศาสนา                             
FL 497  คติชนในสื>อมวลชน 

  FL 498  คติชนวทิยาประยกุต ์                                                                           

 
 
 
กลุ่มคติชนเฉพาะทาง 

**FOL KKRF  (FL KNJ) คติชนสาํหรับเด็ก                             
  FOL JKRF  (FL JNN) การศึกษาวถีิชีวติพืLนบา้น                                  
  FOL JKRD  (FL JSO) คติชนกบัศาสนา             
 
 

 
 

 
กลุ่มทฤษฎีทางคติชน       

 **FOL KJRF  (FL KSK) ทฤษฎีคติชนวทิยาร่วมสมยั            
 FOL KJRD  (FL KSO) ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบา้น       
 FOL KJRK  (FL KSW) ทฤษฏีนิทาน                                    
 FOL KJRJ  (FL KSN) ลทัธินิยมสิ>งลีLลบัและศาสตร์เร้นลบั    

   FOL JJRF  (FL JSN) คติชนวทิยาประยกุต ์           
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ภาคผนวก ค  
แผนที>แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนที>แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum M

apping) 
 

�
     ความรับผดิชอบหลกั            �

   ความรับผดิชอบรอง           เวน้วา่งหมายถึงไม ่เกี >ยวขอ้ง 
         

รายวิชา 

 

F. คุณธรรมจริยธรรม 
 

D. ความรู้ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 J. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

E. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
     การสื>อสาร และการใช ้
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (F) มีจิตสาํนึกที>ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกั 
      ในคุณค่าวฒันธรรมของชาติ 

 (D) มีความซื>อสัตยส์ุจริต มีวนิยั ตรงต่อเวลา รู้จกัหนา้ที> และ 
       มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
 (K) มีความภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ 
      ปัญญาไทย 

  
 (J) เคารพสิทธิ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร 
      และสังคม 

 
( E) ตระหนกัถึงความสาํคญัและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
      ทางวชิาการและวชิาชีพของตน 
 

 (F) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีที>สาํคญั 
     ของสาขาวชิาคติชนวทิยา  และสามารถนาํไปใชใ้น 
     ชีวติประจาํวนั 

 
 (D) มีทกัษะและสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ที>ไดเ้รียนรู้ไป 
     ใชใ้นชีวติประจาํวนัและ/หรือในการประกอบอาชีพ  

 
(K) สามารถนาํหลกัการ ทฤษฎี และความรู้ในสาขาของตนเอง 
บูรณาการเขา้กบัความรู้อื>น ๆ แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที>พบใน
สาขาวชิาของตนเอง 

 
 (J) มีความเขา้ใจ แยกแยะ และมีทกัษะสามารถวเิคราะห์ปัญหาที> 
       พบในสาขาวชิาของตนเอง 

 
  (F) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการคน้ควา้วิจยั ขยายองค ์
        ความรู้ให้กวา้งขวางขึLน 

 (D) สามารถสรุปประเด็นปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาที>ซับซ้อน 
      ในสาขาวชิาของตนเอง และเสนอแนวทางแกไ้ขโดยใชค้วามรู้ 
     ทางภาคทฤษฎีที>ไดเ้รียนรู้และ/หรือบูรณาการกบัองคค์วามรู้อื>น ๆ
 (K) สามารถคิดอยา่งมีระบบและมีวิจารณญาณในการแยกแยะ  
      ประเมิน วเิคราะห์ 

 
 (J) สามารถเสนอแนวคิดริเริ>ม สร้างสรรค ์และบูรณาการองคค์วามรู้เดิม 
        เขา้กบัองคค์วามรู้ใหม่มาพฒันาดา้นงานวชิาการและวิชาชีพในสาขา 
        ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
(F) มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
องคก์ร สามารถสื>อสารกบักลุ่มหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (D) เขา้ใจในบทบาท หนา้ที>ของตนเอง สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื>น
ไดใ้นฐานะที>เป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแกไ้ข
ปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้  

 
(K) มีความรับผิดชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้งทาํเป็นทีม 

 (J) มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัLงของตนเอง 
      และทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื>อง 

  
(F)  สามารถระบุและเลือกใช้หลกัคณิตศาสตร์และสถิติที>เหมาะสม 
      ในการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ประมวลผล หรืแปลความหมายขอ้มูลได ้

     (D) สามารถแยกแยะ สรุปประเด็น และสื>อสารโดยการพูด 
         และ/หรือการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
 (K) สามารถเลือกใชรู้ปแบบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      ในการนาํเสนอไดอ้ยา่ง เหมาะสม 

FOL 3101  
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 �
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FOL 3102  
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FOL 3103  
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FOL 3104  
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FOL 3105  
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FOL 3201   
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FOL 3202   
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FOL 3206   
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รายวิชา 

 

F. คุณธรรมจริยธรรม 
 

D. ความรู้ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 J. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

E. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
     การสื>อสาร และการใช ้
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (F) มีจิตสาํนึกที>ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกั 
      ในคุณค่าวฒันธรรมของชาติ 

 (D) มีความซื>อสัตยส์ุจริต มีวนิยั ตรงต่อเวลา รู้จกัหนา้ที> และ 
       มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
 (K) มีความภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ 
      ปัญญาไทย 

  
 (J) เคารพสิทธิ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร 
      และสังคม 

 
( E) ตระหนกัถึงความสาํคญัและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
      ทางวชิาการและวชิาชีพของตน 
 

 (F) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีที>สาํคญั 
     ของสาขาวชิาคติชนวทิยา  และสามารถนาํไปใชใ้น 
     ชีวติประจาํวนั 

 
 (D) มีทกัษะและสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ที>ไดเ้รียนรู้ไป 
     ใชใ้นชีวติประจาํวนัและ/หรือในการประกอบอาชีพ  

 
(K) สามารถนาํหลกัการ ทฤษฎี และความรู้ในสาขาของตนเอง 
บูรณาการเขา้กบัความรู้อื>น ๆ แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที>พบใน
สาขาวชิาของตนเอง 

 
 (J) มีความเขา้ใจ แยกแยะ และมีทกัษะสามารถวเิคราะห์ปัญหาที> 
       พบในสาขาวชิาของตนเอง 

 
  (F) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในการคน้ควา้วิจยั ขยายองค ์
        ความรู้ให้กวา้งขวางขึLน 

 (D) สามารถสรุปประเด็นปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาที>ซับซ้อน 
      ในสาขาวชิาของตนเอง และเสนอแนวทางแกไ้ขโดยใชค้วามรู้ 
     ทางภาคทฤษฎีที>ไดเ้รียนรู้และ/หรือบูรณาการกบัองคค์วามรู้อื>น ๆ 

 
 (K) สามารถคิดอยา่งมีระบบและมีวิจารณญาณในการแยกแยะ  
      ประเมิน วเิคราะห์ 

 
 (J) สามารถเสนอแนวคิดริเริ>ม สร้างสรรค ์และบูรณาการองคค์วามรู้เดิม 
        เขา้กบัองคค์วามรู้ใหม่มาพฒันาดา้นงานวชิาการและวิชาชีพในสาขา 
        ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
(F) มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
องคก์ร สามารถสื>อสารกบักลุ่มหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (D) เขา้ใจในบทบาท หนา้ที>ของตนเอง สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื>น
ไดใ้นฐานะที>เป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแกไ้ข
ปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้  

 
(K) มีความรับผิดชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้งทาํเป็นทีม 

 (J) มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัLงของตนเอง 
      และทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื>อง 

  
(F)  สามารถระบุและเลือกใช้หลกัคณิตศาสตร์และสถิติที>เหมาะสม 
      ในการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ประมวลผล หรืแปลความหมายขอ้มูลได ้

     (D) สามารถแยกแยะ สรุปประเด็น และสื>อสารโดยการพูด 
         และ/หรือการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
 (K) สามารถเลือกใชรู้ปแบบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      ในการนาํเสนอไดอ้ยา่ง เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง   

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

ของคณาจารย์ในหลักสูตร 
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นางสาวเสาวลักษณ์  อนันตศานต์ 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา 

 M.A. (Folklore)    Indiana University   พ.ศ. 2529 
อ.ม. (ภาษาไทย)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   พ.ศ. 2514 

 ศศ.บ. (ภาษาไทย)   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   พ.ศ. 2511 
ผลงานทางวชิาการ 

 หนังสือ 
เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์ (2538). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. กรุงเทพฯ :  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2552). วรรณกรรมเอกของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2543). ทฤษฎคีติชนและวธีิการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2546). คติชนกับศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2548). นิทานพืHนบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2548). การศึกษานิทานพืHนบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2549). นิทานปรัมปรากับคติชน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2549). วรรณกรรมภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2552). ทฤษฎคีติชนวทิยาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2554). ตํานานพืHนบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2554). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. กรุงเทพฯ :  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2554). วรรณกรรมหลีกหนี. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ประสิทธิ�   กาพยก์ลอน, ประพนธ์  เรืองณรงค,์ เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต ์และ พ.ท.วโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ.์  

(2553). การเตรียมเพื�อการพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

นิตยา  กาญจนะวรรณ,  เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต ์ และทิพยสุ์เนตร  อนมับุตร. (2554). ลักษณะและการใช้ 
ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์ (2540). จากซินเดอเรลลาถึงปลาบู่ทอง.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

____________. (2540). สัตว์ประหลาดในนิทาน.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

ประพนธ์  เรืองณรงค ์และ เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์ (2545). ภูมิปัญญาทางภาษา.  กรุงเทพฯ :  

ไทยวฒันาพานิช. 
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บทความ 
เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์  (2530).  การศึกษาคติชนวิทยาใ นปัจจุบัน. ใน วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.  

2, 4  (สิงหาคม 2530), กรุงเทพฯ : คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, หนา้ 54 – 69. 
____________.  (2534).  การศึกษาปริศนาคาํทายในแง่คติชนวิทยา. ใน ภาษา – จารึก ฉบับ 3.  กรุงเทพฯ :  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก และชมรมรวมใจจารึก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, หนา้ 107 – 123. 
____________.  (2537).  ละครนอก. ใน สังข์ทอง.  เชียงใหม่ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัพายพั,  

หนา้ 3 – 27. 
____________.  (2539).  ผีข้างถนน : นักโ บกที%หายตัว. ใน วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์ ฉบับปฐมฤกษ์.   

มกราคม 2539, กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 41 – 56.  
____________.  (2541).  การวิเคราะห์บทบาทที%เป็นแบบฉบับสากลของตัวเอก ในวรรณกรรมประเภท 

เรื% องเล่าพื1นบ้าน. ใน วารสารรามคําแหง.  18, 1-4 (มกราคม 2539), กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง, หนา้ 57 – 73.  

____________.  (2545).  มาศึกษานิทานพื1นบ้านกันเถอะ. ใน วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์.   
มกราคม 2545, กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 81 – 107.  

____________.  (2546).  กุหลาบในเทพนิยาย. ใน ?4 ปี ศาสตราจารย์ คุณหญงิกุหลาบ  มัลลิกะมาส.   
มกราคม 2546, กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพพ์ฒันาศึกษา, หนา้ 39 – 54. 

____________.  (2547).  หนูน้อยหมวกแดง : “ไร้” หรือ “ร้าย” เดียงสา. ใน วารสารรามคําแหง ฉบับ 
มนุษยศาสตร์.  , กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 241 – 254.  

____________.  (2547).  สังข์ทอง : การวิเคราะห์วรรณคดีเชิงคติชนวิทยา. ใน วารสารรามคําแหง.  21, 1  
(มกราคม – มิถุนายน), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 11 – 35. 

 ____________. (2548).  ผาวิ%งชู้ : ตาํนานรักดอกเอื1องที%ไม่รู้โ รย.  ใน วารสารรามคําแหง.  22, 1 (มกราคม –  
มีนาคม), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 156 – 175.  

____________.  (2548).  ตาํนานรักแห่งลาํนํ1าปิง “ผาวิ%งชู้” สุสานของความรักต่างฐานันดร.  ใน วารสาร 
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์.  25, 1-2 (มกราคม – ธนัวาคม), กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 53 – 65.  

____________. (2548).  ขบวนการล่าแม่มด : ความงมงาย หรือความบ้าคลั%ง.  ใน วารสารรามคําแหง.  22, 3  
(กรกฎาคม –  กนัยายน), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 40 – 54.  

____________. (2548).  วิเคราะห์ “ด้านมืด” ของนิทานเรื% องปลาบู่ทอง.  ใน วารสารรามคําแหง.  22, 4  
(ตุลาคม  –  ธนัวาคม), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 156 – 178.  

____________. (2549).  เกงกองกับกอร์กอน : งูเขมร vs งูกรีก.  ใน วารสารรามคําแหง.  23, 2 (เมษายน –  
มิถุนายน), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 161 – 171.  

____________. (2548).  การเป็นพันธมิตรกับปิศาจ.  ใน วารสารรามคําแหง. 22, 1 (กรกฎาคม – กนัยายน),  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 36 – 46. 
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____________. (2548).  การกินเหา : พิธีเลือกคู่ในสมัยดั1งเดิม.  ใน วารสารรามคําแหง. 24, 1 (มกราคม –  
มีนาคม), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 238 – 248.  

 

งานวจิัย 
 สิทธา  พินิจภูวดล และคณะ.  (วจิยัร่วม).  (2527).  การศึกษาเกี�ยวกับทัศนคติ ความรู้ และ 

การปรับตัวต่อสังคมของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคําแหง.  รายงานผลการวจิยั, กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์  (2541).  การวเิคราะห์บทบาทที�เป็นแบบฉบับสากลของตัวเอกในวรรณกรรม 
ประเภทเรื�องเล่าพืHนบ้าน.  รายงานผลการวจิยั, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

____________. (2543).  การเปรียบเทยีบในนิทานแบบเรื�องที� 510 : ซินเดอเรลลา ในสังคมตะวนัตก และ 
สังคมตะวนัออก.    รายงานผลการวจิยั, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 

ภาระงานสอน   
          ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
THA 1003 การเตรียมเพื>อการพูดและการเขียน        3/ 0.26   รศ. เสาวลกัษณ์/ผศ.พ.ท.วิโรจน์/ 

                             อ.สุภทัรา/ อ.ดร.สุภาวดี 
THA 3212 วรรณกรรมเอกของไทย                                   3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์

FOL 3203           ตาํนานพืLนบา้น                                  3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์

FOL 3204   นิทานปรัมปรากบัคติชน                                3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์
THA 4203 นิทานพืLนบา้น                      3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์

FOL 4204          วรรณกรรมพืLนบา้น                                 3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์

FOL 3406   ทฤษฎีคติชนร่วมสมยั                                3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์
FOL 4302 คติชนกบัศาสนา                     3/2          รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์
 

         ระดับปริญญาโท   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
THS 6500 ทฤษฎีคติชนและวธีิการศึกษา         3/3           รศ.เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์

                  รศ.อดุลย/์ อ.สุภทัรา 
THC 6101 มนุษยก์บัการสื>อสาร                                 3/3                     รศ.เสาวลกัษณ์/  

          รศ.อดุลย/์ อ.สุภทัรา  
 

 
 
 
 



 

 

38 

นางบุปผา  บุญทพิย์ 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา 
 กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ. 2515 
 กศ.บ. (ภาษาไทย)   วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ. 2513 
ผลงานทางวชิาการ 
 หนังสือ 
บุปผา  บุญทิพย.์  (2553).  การเขียน.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
________ .   (2553).  คติชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
________ .   (2551).  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร (หน่วยที� 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
________ .   (2552).  การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
บุปผา  บุญทิพย ์และ อคัรา  บุญทิพย.์   (2548).  ภาษาไทยสําหรับอาชีวศึกษาชัHนสูง. กรุงเทพฯ :  

อกัษรเจริญทศัน์. 
บทความ 

บุปผา  บุญทิพย.์ (2553).  ลูกทาสของสุวฒัน์  วรดิลก.  ใน นวนิยายบทวจิารณ์นวนิยาย 13 เรื�องของ 
ศิลปินแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริLนติLงกรุ๊ฟ. 

________ .   (2552).  ความรักในนวนิยายเรื% องลูกทาส ของรพีพร ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 188 – 197. 

________ .   (2551).  คลินิก : คาํทับศัพท์. ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  
หนา้ 71 – 76. 

________ .   (2551).  เพลง : บันทึกสังคม.  เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวจิยั  
สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัL งที> 2. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  หนา้ 93 – 104. 

________ .   (2551).  การสอนคติชนวิทยาสาํหรับชาวต่างชาติ.  ใน รวมบทความประชุมทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยักวางตุง้.  กวางตุง้ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยักวางตุง้ การคา้และภาษาต่างประเทศ.  

________ .   (2551).  นายดั%น : พระเอกตัวจริงของภาคใ ต้.  ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 108 – 115. 

________ .   (2551).  เพลงกับการฝึกคิดจินตนาการ.  ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 63 – 73. 

________ .   (2550).  พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว จากพระราชนิพนธ์เรื% องทองแดง.   
ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 1 – 13. 

________ .   (2550).  จากเศรษฐกิจพอเพียงถึงความสุขของกะทิ.  ใน วารสารรามคําแหง. กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 201 – 211. 
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ภาระงานสอน   

         ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา       หน่วย/ชม        ผู้สอน 

THA 1004 ความรู้ทั>วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย        3/ 0.26           ศ. ดร. รื>นฤทยั/รศ.บุปผา/                

                                                                                                                                         อ.ณฐัวรรณ 

THA 2FRF การเขียน                                      3/2           รศ.บุปผา  บุญทิพย ์

FOL 3201           คติชนวทิยา                                     3/2           รศ.บุปผา  บุญทิพย ์

FOL 3202           วรรณกรรมทอ้งถิ>น                                   3/2           รศ.บุปผา  บุญทิพย ์
 

           ระดับปริญญาโท   

รหัสวชิา  ชื�อวชิา      หน่วย/ชม         ผู้สอน 

RAM 60R3 บณัฑิตศึกษา           12/ 2                      รศ.รังสรรค ์และคณะ 

THS 6100 เอกลกัษณ์ไทยในภาษาและวรรณกรรม       3/3         รศ.บุปผา / รศ. ดร. นิตยา 

THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย         3/3         รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

       รศ. อดุลย/์รศ.ทวศีกัดิ�   / 

                     ผศ. พ.ท.วโิรจน์   

THC 6202          การอ่านเชิงวเิคราะห์และตีความ                       3/3                        รศ.บุปผา / รศ.ทวศีกัดิ�  / 

        ผศ. พ.ท.วโิรจน์ / อ.พรทิพย ์

THS 63R3 ศิลปะการเขียนภาษาไทย         3/3         รศ.บุปผา บุญทิพย ์

                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

นางสาวพรทพิย์    วนรัฐิกาล 

ตําแหน่งทางวชิาการ  
 อาจารย ์

ประวตัิการศึกษา 
 ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)   มหาวทิยาลยัศิลปากร   พ.ศ. 2537 

 ค.บ. (ภาษาไทย)   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา   พ.ศ. 2533 

ผลงานทางวชิาการ 

     ผลงานประกวด 

F. เรื>องสัLน “สุพรรณหงส์...ชะ” เรื>องสัLนรางวลัช่อการะเกด ประจาํปี DEJF 
D. นิทานสาํหรับเด็ก เรื>อง “เจา้หญิงร้องไห้” หนงัสือเขา้รอบตดัสินประเภทหนงัสือภาพสาํหรับเด็ก  
     รางวลันายอินทร์อะวอร์ด ครัL งที> FF  ประจาํปี DEEK 
K. สารคดีเชิงประวติัศาสตร์ เรื>อง “รฤกโปสการ์ดนกัเรียนไทยในยโุรปยคุพระพุทธเจา้หลวง” 

     ตําราเรียน 
พรทิพย ์ วนรัฐิกาล (DEEK)  ศิลปะและกลวธีิการเขียน (TH 345) พิมพค์รัL งที> D กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั   
           รามคาํแหง. 

     เอกสารประกอบการเรียน 
พรทิพย ์ วนรัฐิกาล (DE39)  การเขียนรายงานทางวชิาการ (TH+5+9, THA111)   ภาควชิาภาษาไทย  
          คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

                                . (DEED)   การแปรรูปวรรณกรรม ภาควชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. 
     .  (DEEJ)  ภาษาไทยถิ�นใต้ (99B �<�) ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั           
 ศิลปากร วงัท่าพระ. 

                              . (DEEJ)  ปัญหาเรื�องการใช้ภาษาไทยและการเขียนรายงานวชิาการ (RU603)  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

     บทความ,เรื�องสัHน,บทกวี 
พรทิพย ์ วนรัฐิกาล (DEER)  “เพชร : เลิศแห่งรัตนชาติ ศึกษาจากตาํราดูเพชรฉบบัหมื>นแกว้” วารสาร 

รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ DW, F (มกราคม-ธนัวาคม). 
                             . (DE40)  “สุพรรณหงส์...ชะ” ใน สุชาติ สวสัดิ� ศรี (บรรณาธิการ) ช่อการะเกด  กรุงเทพฯ : วิญ�ูชน. 
                             .  (DE43)  “ดอกไม”้ ในสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัศิลปากร (บรรณาธิการ)  ศิลปะยืนยาว  

ชีวติสัHน. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน จาํกดั. 
     งานวจิัยร่วม 

ราชบณัฑิตยสถาน (DEED). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ�นไทยภาคใต้ เรื�อง สุภาษิตร้อยแปด.  
      กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
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ภาระงานสอน   
         ระดับปริญญาตรี   

รหัสวชิา  ชื�อวชิา           หน่วย/ชม                    ผู้สอน 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                 0.26/3                รศ.ทิพยสุ์เนตร /รศ.ทวศีกัดิ� / 

                                                                                                                                     รศ.ประทีป/อ.พรทิพย ์

THA 1002 ความรู้ทั>วไปทางวรรณคดีไทย                    3/3               รศ.นอ้มนิจ /รศ.อดุลย/์ 

                                                                                                                                         อ.พรทิพย ์/อ. ดร.สรตี 

              THA 3106           ศิลปะและกลวธีิการเขียน                           3/2                       อ.พรทิพย ์ วนรัฐิกาล 

THA 3108 การเขียนวรรณกรรมสาํหรับเด็ก    3/2                       อ.พรทิพย ์ วนรัฐิกาล 

THA 3201 วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้            3/D                       อ.พรทิพย ์ วนรัฐิกาล 

THA 4104 การเขียนแบบสร้างสรรค ์    K/D                        อ.พรทิพย ์ วนรัฐิกาล 

       ระดับปริญญาโท   

รหัสวชิา  ชื�อวชิา           หน่วย/ชม                    ผู้สอน 

           THC 6202          การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ                    3/3                    รศ.บุปผา / รศ.ทวศีกัดิ�  / 

            ผศ. พ.ท.วโิรจน์ / อ.พรทิพย ์

          THC 6102           ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร                               K/3                      รศ.วราคม/ ผศ.อภิชาญ/ 

                              อ.พรทิพย ์ 
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นางสาวน้อมนิจ  วงศ์สุทธิธรรม 
ตําแหน่งทางวชิาการ   

รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา 
              อ.ม.  (ภาษาไทย)               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  พ.ศ. DEFJ 
              อ.บ.  (ภาษาไทย)               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                  พ.ศ. 2511 

ผลงานทางวชิาการ 

ประเภทตํารา 
นอ้มนิจ  วงศสุ์ทธิธรรม. (DEJS). วรรณกรรมนิราศ (พิมพค์รัL งที> J). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
______ . (DEJS). วรรณคดีสุโ ขทัย (พิมพค์รัL งที> O). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
______ . (DEER). วรรณกรรมกรมสมเดจ็พระปรมานุชิตชิโ นรส (พิมพค์รัL งที> W). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
               รามคาํแหง. 
ประเภทงานวจิัย 
สิทธา  พินิจภูวดล, นอ้มนิจ  วงศสุ์ทธิธรรม, และผาณิต  บุญญะวรรธนะ. (DEDS).   ความต้องการงานแปล 

              ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ( รายงานผลการวจิยั).  คณะมนุษยศาสตร์, มหาวทิยาลยั 

               รามคาํแหง. (ไดรั้บทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง) 
ประเภทบทความ 
นอ้มนิจ  วงศสุ์ทธิธรรม. (DEJS). ความสัมพนัธ์ทางพระพุทธศาสนาระหวา่งไทยกบัลงักาตามที>ปรากฏใน 
               ศิลาจารึก. วารสารการศึกษาไทย, > (DO), DS-KJ. 
______ . (DEJS). นางนพมาศ: สุภาษิตสอนหญิง. วารสารการศึกษาไทย, > (DW), ES-OK. 
______ . (DEWS). แบบอยา่งภรรยาที>ดีในกฤษณาสอนนอ้งคาํฉนัท.์ วารสารการศึกษาไทย, > (DE), JF-JS. 
______ . (DEJS). วฒันธรรมทางศาสนาในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัที> F. วารสารรามคาํแหง, ?> (J), OD-OS. 
______ . (DEJS). วเิคราะห์คาํสอนในสุภาษิตพระร่วง. วารสารรามคาํแหง, ?> (K), DKK-DJR. 
 

ภาระงานสอน   
        ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา            หน่วย/ชม                  ผู้สอน 

THA 1002   ความรู้ทั>วไปทางวรรณคดีไทย                 3/ 0.26               รศ.นอ้มนิจ /รศ.อดุลย/์ 
                                                                                                                                          อ.พรทิพย ์/อ. ดร.สรตี 
THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั                                                             3/K           รศ.นอ้มนิจ วงศสุ์ทธิธรรม 
THA 3203  วรรณกรรมนิราศ                                                            3/K           รศ.นอ้มนิจ วงศสุ์ทธิธรรม 
THA 3209  วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส               3/K            รศ.นอ้มนิจ วงศสุ์ทธิธรรม 
THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์                                                             3/K             รศ.นอ้มนิจ วงศสุ์ทธิธรรม 
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         ระดับปริญญาโท   

รหัสวชิา  ชื�อวชิา            หน่วย/ชม              ผู้สอน 
THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย              3/3           รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

           รศ. อดุลย/์รศ.ทวศีกัดิ�   / 

                         ผศ. พ.ท.วโิรจน์   

THS  7101          พฒันาการของวรรณกรรมไทย             K/K                       รศ.นอ้มนิจ /รศ. อดุลย/์ 

                                                           รศ.ทวศีกัดิ� /ผศ. พ.ท.วิโรจน์   
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พนัโท วโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์ 
ตําแหน่งทางวชิาการ   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ประวตัิการศึกษา   
     ศศ.ม.  (จารึกภาษาไทย)                 มหาวทิยาลยัศิลปากร                                   พ.ศ.  DEDO 
     อ.บ.    (ภาษาไทย)                          มหาวทิยาลยัศิลปากร                                   พ.ศ.  DEFS                  

ผลงานทางวชิาการ 
          ประเภทตํารา 

ประสิทธิ�   กาพยก์ลอน, ประพนธ์  เรืองณรงค,์ เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต,์ และวโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ.์ 
               (DEJN). การเตรียมเพื%อการพูดและการเขียน  (พิมพค์รัL งที> K). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.               
วโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ.์ (DEJR). อักษรไทยและอักษรขอมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ภาระงานสอน   
         ระดับปริญญาตรี 
    รหัสวชิา                       ชื�อวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                               ผู้สอน 
THA 1003       การเตรียมเพื>อการพูดและการเขียน                3/ 0.26                         รศ.นอ้มนิจ /รศ.อดุลย/์ 
                                                                                                                                       อ.พรทิพย ์/อ. ดร.สรตี 
THA 2105       ความรู้ทั>วไปในการอ่าน                                  K/D                     ผศ. พ.ท. วโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ ์
THA 2202      วรรณกรรมอยุธยา                                            K/D                     ผศ. พ.ท. วโิรจน์  ผดุงสุนทรารักษ ์
FOL 3105       อกัษรไทยและอกัษรขอมไทย                          3/2                     ผศ. พ.ท. วโิรจน์ ผดุงสุนทรารักษ ์
 

           ระดับปริญญาโท 
รหัสวชิา                         ชื�อวชิา                                       หน่วย/ช.ม.                              ผู้สอน 
THC 6202     การอ่านเชิงวเิคราะห์และตีความ                       3/3                            รศ.บุปผา / รศ.ทวศีกัดิ�  / 
                                     ผศ.วโิรจน์ / อ.พรทิพย ์
THS 6505     ระบบความเชื>อพืLนบา้นไทย                              K/K                            รศ. อดุลย ์ / ผศ. พ.ท. วโิรจน์ 
THS 7101      พฒันาการของวรรณกรรมไทย                        K/K                             รศ.นอ้มนิจ /รศ. อดุลย/์ 
                              รศ.ทวศีกัดิ�   / ผศ. พ.ท.วโิรจน์   
THS 7109     สัมมนาวรรณกรรมไทย   3/3        รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

      รศ. อดุลย/์รศ.ทวศีกัดิ�   / 
                    ผศ. พ.ท.วโิรจน์   

THS 6105          พฒันาการของภาษาไทย                            3/K                    รศ.ทวศีกัดิ�  / รศ. อดุลย/์ 
                                                                                                                                  ผศ. พ.ท. วโิรจน์   
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นายทวศีักดิ^  ปิ� นทอง 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา 

 อ.ม. (ภาษาไทย)    มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2534 
 อ.บ. (ภาษาไทย)    มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2522 
ผลงานทางวชิาการ 

 หนังสือ 

ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง. (DEJ1). วรรณคดีสําหรับวยัรุ่น. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

______ . (DE41). ววิฒันาการแบบเรียนวชิาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

______ . (DE50). วรรณคดีกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

______ . (DEE3). การพฒันาทกัษะการเขียน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

______ . (DE46). นวนิยายกับการเมืองไทยก่อนและหลังเหตุการณ์ +4 ตุลาคม  ��+< (พ.ศ. ��B=-����).  

กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพรั์กอกัษร. 

 งานวจิัย 

ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง. (DE33). นวนิยายกับการเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. ��B= – ���� :  การศึกษาความสัมพนัธ์ 

ของนวนิยายกับการเมือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 บทความทางวชิาการ 

ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง. (DE30).  ประสบการณ์การเกบ็ข้อมูลงานสนาม  ในวารสารสมาคมภาษาและหนงัสือแห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์  ปีที>  DR  ฉบบัที> F  (เมษายน – กนัยายน) 

______ . (DE40).  การศึกษาความสัมพันธ์ของนวนิยายกับการเมืองไทยช่วงปี พ.ศ. ?@AB-?@?? ในวารสารวจิยั   

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

______ . (DE43).   พ่อข้าฯ เพิ%งจะยิ1มกับการบันทึกภาพเหตุการณ์  EF  ตุลาคม  ?@EG ผ่านสื%อวรรณกรรม.  ใน 

ข่าวรามคาํแหง  ปีที> KR ฉบบัที> DJ  วนัที> S – FE ตุลาคม. 

______ . (DE48).   อุเทน  พรหมแดง :  อีกหนึ%งแบบอย่างที%ดีของลูกพ่อขุน.  ในข่าวรามคาํแหงปีที> 34 

ฉบบัที> JN  วนัที> DF – DW มีนาคม. 

______ . (DE48).  ตานะห์ฮูมี :  วรรณกรรมการเมืองรางวลัพานแว่นฟ้าครั1งที% >. ในวารสาร คนรักหนังสือ   
ปีที> F  ฉบบัที> D กรกฎาคม. 

______ . (DE48).  อดีต    ปัจจุบัน   และอนาคตนิตยสารสตรี. ในวารสารสมาคมภาษาและหนงัสือ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ปีที> KO  ธนัวาคม. 

______ . (DE49).  การเมืองกับดอกไม้สด. ในวารสารรามคาํแหง  ปีที> DK ฉบบัที> K กรกฎาคม – กนัยายน. 

______ . (DE49).  “ เสียงเพรียกจากท้องนํ1า”  :  ศิลป์เจือศาสตร์ว่าด้วยเรื% อง ชวนเศร้าของชนกลุ่มน้อย  

‘อูลังลาโ ว้ย’ ในวารสารรามคําแหงปีที> DK    ฉบบัพิเศษ  กรกฎาคม -  กนัยายน. 
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______ . (DE50).  ทองแดง : เรื% องธรรมดาที%ไม่ธรรมดา. ในวารสารสมาคมภาษาและหนงัสือแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ปีที> KN  ธนัวาคม.  
ภาระงานสอน   

         ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา          หน่วย/ชม                    ผู้สอน 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                 0.26/3                       รศ.ทิพยสุ์เนตร /รศ.ทวศีกัดิ� / 

                                                                                                                              รศ.ประทีป/อ.พรทิพย ์

THA 2102   การพฒันาทกัษะการเขียน                          K/D               รศ.ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง   

THA 4210   วรรณคดีกบัสังคมไทย                               K/D               รศ.ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง                            

THA 4212   วรรณคดีสาํหรับวยัรุ่น                               K/D                รศ.ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง            
    

         ระดับปริญญาโท   

รหัสวชิา  ชื�อวชิา          หน่วย/ชม                    ผู้สอน 

THC 6202          การอ่านเชิงวเิคราะห์และตีความ                3/3                              รศ.บุปผา / รศ.ทวศีกัดิ�  / 

       ผศ.วโิรจน์ / อ.พรทิพย ์

THC 6103          สัมมนาการใชภ้าษาไทย              K/K                   รศ.ทวศีกัดิ�   ปิ> นทอง              

THS  7101         พฒันาการวรรณกรรมไทย             K/K                  รศ.นอ้มนิจ /รศ. อดุลย/์ 

                             รศ.ทวศีกัดิ�   / ผศ. พ.ท.วโิรจน์   

THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย               3/3        รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

      รศ. อดุลย/์รศ.ทวศีกัดิ�   / 

                     ผศ. พ.ท.วโิรจน์   
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นายอดุลย์  ตะพงั 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 รองศาสตราจารย ์
ประวตัิการศึกษา 
 ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวนัออก)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2535 
 ศศ.บ. (ภาษาไทย)   มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2532 
ผลงานทางวชิาการ 
 หนังสือ 
อดุลย ์ ตะพงั.  (2543).  ภาษาและอักษรอีสาน.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
__________ .  (2542).  ภาษาและอักษรไทยเหนือ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
__________ .  (2542).  การอ่านจารึกสมัยต่าง  ๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
 บทความ 
อดุลย ์ ตะพงั.  (2549).  ลัทธิเทวราช.  ใน วารสารรามคาํแหง.  23, 3 (กรกฎาคม – กนัยายน). 
 __________ .  (2549).  กว่าจะเป็นอักษรไทย ใน วารสารรามคาํแหง.  23, พิเศษ.   

            งานวจิัย   
อดุลย ์ ตะพงั.  (2543).  การเปรียบเทยีบไตรภูมิกถากับไตรภูมิฉบับภาษาเขมร.  รายงานการวจิยั  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
 

ภาระงานสอน   
         ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
THA 1002 ความรู้ทั>วไปทางวรรณคดีไทย                        3/3                       รศ.นอ้มนิจ /รศ.อดุลย/์ 
                                                                                                                                    อ.พรทิพย ์/อ. ดร.สรตี 
FOL 3102          การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                                 3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 

FOL 3103          ภาษาและอกัษรไทยเหนือ                               3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 

FOL 3104          ภาษาและอกัษรอีสาน                                     3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 
KHM 1001        ภาษาเขมรพืLนฐาน 1                                        3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 
 

          ระดับปริญญาโท   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
THC 6101 มนุษยก์บัการสื>อสาร                                 3/3                      รศ.เสาวลกัษณ์/  

          รศ.อดุลย/์ อ.สุภทัรา  
THS 6500 ทฤษฎีคติชนและวธีิการศึกษา         3/3              รศ.เสาวลกัษณ์ /รศ.อดุลย/์ 

                  อ.สุภทัรา 
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THS 6101          ภาษากบัวฒันธรรมไทย          3/K                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6105         พฒันาการของภาษาไทย                                   3/K                        รศ.ทวศีกัดิ�  / รศ. อดุลย/์ 
                                                                                                                                     ผศ. พ.ท. วโิรจน์   
THS 6501         วถีิชีวติพืLนบา้นไทยกบัวฒันธรรมวตัถุ             3/K                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6503         เรื>องเล่าพืLนบา้นไทย                                         3/K                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6505          ระบบความเชื>อพืLนบา้นไทย                            K/K                             รศ. อดุลย ์/ผศ. พ.ท. วิโรจน์ 
THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย                   3/3           รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

         รศ. อดุลย/์รศ.ทวศีกัดิ�   / 
                       ผศ. พ.ท.วโิรจน์   

THS 7501         เอกสารพืLนบา้นภาคเหนือ                               3/K                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
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นายพลอย  แสงลอย 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 อาจารย ์ (พนกังานมหาวทิยาลยั)   
ประวตัิการศึกษา 
 ปริญญาโท (จารึกภาษาตะวนัออก)  มหาวทิยาลยัศิลปากร            พ.ศ. 2533 

 ปริญญาตรี  (สังคมศึกษา)   มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั          พ.ศ. 2530 
ผลงานทางวชิาการ 

     ตําราเรียน 
KHM 1001  ภาษาเขมรพืLนฐาน F 
KHM 1002  ภาษาเขมรพืLนฐาน D 
 

     เอกสารประกอบการเรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวฃิา KHM 2001 (ภาษาเขมรพืHนฐาน 9) 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวฃิา KHM 2001 (ภาษาเขมรพืHนฐาน 9) 
 

ตําแหน่ง / หน้าที�ที�รับผดิชอบ 
     กรรมการในมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

กรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR) ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
 

ภาระงานสอน   
         ระดับปริญญาตรี)   

รหัสวชิา   ชื�อวชิา                      หน่วย/ชม                ผู้สอน 
              KHM 1002  ภาษาเขมรพืLนฐาน D 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              KHM 2001  ภาษาเขมรพืLนฐาน K 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              KHM 2002  ภา ษาเขมรพืLนฐาน J  3/D   อ.พลอย แสงลอย 
              FOL  4205  วรรณกรรมภาคอีสาน 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              LAO 2001  ภาษาลาวพืLนฐาน K 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              LAO 2002  ภาษาลาวพืLนฐาน J 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
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นางสาวสุภัทรา  บุญปัญญโรจน์ 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 พนกังานมหาวทิยาลยั ตาํแหน่งอาจารย ์

ประวตัิการศึกษา     
 ศศ.ม. (ไทยศึกษา)       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2545 

รปศ.ม. (บริหารโครงการ และนโยบาย)     สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544 
 วส.บ. (การกระจายเสียงทางวทิย-ุโทรทศัน์)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538 

ผลงานทางวชิาการ    

         บทความ  
สุภทัรา บุญปัญญโรจน์  . (DEER).  ภาวะบริโภคนิยมในสังคมไทย: ปัจจัยผลักดันสู่สังคมใหม่.  ใน วาริศา พลายบวั  

         (บก.).  รามคาํแหง ฉบบัมนุษยศาสตร์.  (น.F-FF).  กรุงเทพ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  
 

ภาระงานสอน   
        ระดับปริญญาตรี   
     รหัสวชิา      ชื�อวชิา                           หน่วย/ชม                      ผู้สอน 
THA 1003    การเตรียมเพื>อการพูดและการเขียน R.DO/K  รศ.เสาวลกัษณ์ /  ผศ. พ.ท.วิโรจน์ / 

               ดร.สุภาวดี  /  อ. สุภทัรา 
THA 4103     การเขียนสารคดี     K/D   อ. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์ 
THA J105     การเขียนวรรณกรรมสาํหรับวยัรุ่น   K/D   อ. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์ 
 

        ระดับปริญญาโท  

    รหัสวชิา     ชื�อวชิา                          หน่วย/ชม          ผู้สอน 

THC 6101      มนุษยก์บัการสื>อสาร      K/K    รศ.เสาวลกัษณ์  /รศ.อดุลย ์ตะพงั/  

                        อ. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์  
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นางสุภาวดี  เจริญเศรษฐมห 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 พนกังานมหาวทิยาลยั    ตาํแหน่งอาจารย ์

ประวตัิการศึกษา 
 ปร.ด.  (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์            มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   พ.ศ. 2553 
 ศศ.ม. (ไทยศึกษา)    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   พ.ศ. 2548 

กศ.บ. (การศึกษาบณัฑิต)   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. DE34 

ผลงานวชิาการ 
        บทความ 
สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห.(25ER). การคิดเชิงระบบ. ในวารสารรามคําแหง. DJ ,3 (กรกฎาคม – กนัยายน) 
  ______ . (25JS).  ภาษากับบริบทของการสื%อ. ในวารสารรามคําแหง. DK ,F  (มกราคม - มีนาคม). 
 ______ .  (25JN).  ความเชื%อมิติแห่งเหตุผลและความงมงาย. ในวารสารรามคําแหง.  DD , K (กรกฎาคม –  

กนัยายน). 
 ______ .  (25JW).  สังฆเภท และความเป็นมา.  ในวารสารรามคําแหง.  DF ,F  (มกราคม - มีนาคม). 
 ______ .  (25JE).  โ ฮมสคูล ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทย.  ในวารสารรามคําแหง.  FS , (ตุลาคม –  

ธนัวาคม). 

        งานวจิัย   
    วถีิชีวติชาวลา้นนาจากวรรณกรรมค่าวซอเรื>องหงส์หิน, 2553.    
    การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ขององคอ์าชีพทอ้งถิ>น,2548. 

ภาระงานสอน   
        ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา            หน่วย/ชม     ผู้สอน 

THA 1003     การเตรียมเพื>อการพูดและการเขียน                         3/0.26      รศ. เสาวลกัษณ์ /ผศ.วิโรจน์ 
      อ.ดร.สุภาวดี /อ.พฒันเดช 

THA 3206    วรรณกรรมคาํสอน                                          3/2              อ.ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 

THA 4212    วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั      3/2              อ.ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห  

FOL  4208    วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถิ>นเชิงเปรียบเทียบ    3/2               อ.ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 

FOL  4401     คติชนวทิยาประยกุต ์                                                      3/2        อ.ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 
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นางสาวณฐัวรรณ  ชั�งใจ 

ตําแหน่งทางวชิาการ  
 พนกังานมหาวทิยาลยั  ตาํแหน่งอาจารย ์

ประวตัิการศึกษา 
 ศศ.ม.  (ภาษาไทย)     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 

 กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอนัดบั D)   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

ผลงานวชิาการ 
   -  เอกสารประกอบการสอน วชิา    THA 4101 (LI 433)  ววิฒันาการของภาษาไทย , DEE3. 
 

ภาระงานสอน   

         ระดับปริญญาตรี   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา     หน่วย/ชม           ผู้สอน 

THA 1004 ความรู้ทั>วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย      3/ 0.26              ศ.ดร.รื>นฤทยั/ 

                      รศ.บุปผา/อ.ณฐัวรรณ 

THA 3205       วรรณกรรมการแสดง                                 3/2           อ.ณฐัวรรณ   ชั>งใจ 

THA 3209 วรรณกรรมเจา้พระยาพระคลงั (หน)                    3/2           อ.ณฐัวรรณ   ชั>งใจ        

THA 4101 ววิฒันาการของภาษาไทย                                     3/2           อ.ณฐัวรรณ   ชั>งใจ 

THA 4F02       ภาษาไทยเพื>อศิลปะการสื>อสาร                         3/2           อ.ณฐัวรรณ   ชั>งใจ        
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นายพฒันเดช  กอวฒันา 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 พนกังานมหาวทิยาลยั  ตาํแหน่งอาจารย ์

ประวตัิการศึกษา 
 อ.ม.  (ไทยศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   พ.ศ. 2553 
 ศศ.บ. (ปรัชญา)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   พ.ศ. DEJ8 

ผลงานวชิาการ 
     -  

งานวจิัย   
     -   

ภาระงานสอน 

           ระดับปริญญาตรี)   
รหัสวชิา  ชื�อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 

THA 1003 การเตรียมตวัเพื>อการพูดและการเขียน      3/0.26          รศ. เสาวลกัษณ์ /ผศ.วิโรจน์ 

          อ.ดร.สุภาวดี /อ.พฒันเดช 

THA 2103 ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย              3/2                     อ.พฒันเดช  กอวฒันา 

THA 3213   วรรณคดีสาํหรับเด็ก                                            3/2                         อ.พฒันเดช  กอวฒันา    

FOL 3205           การศึกษาเปรียบเทียบนิทานปรัมปรา                 3/2                         อ.พฒันเดช  กอวฒันา        

FOL 3403           ทฤษฏีนิทาน                                                        3/2                          อ.พฒันเดช  กอวฒันา    

MUS 1003 ดนตรีวจิกัขณ์            D/2                          อ.พฒันเดช  กอวฒันา    
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ภาคผนวก จ    
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยรามคาํแหง
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ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชัHนปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 

                 โดยที>เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัLนปริญญาตรี 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนีL  
                 ข้อ 1. ข้อบังคับนีHเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัHนปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
                 ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บังคับ ตัHงแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
                 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัLนปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัLนปริญญาตรี (ฉบบัที> 2) พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัLนปริญญาตรี (ฉบบัที> 3) พ.ศ. 2549 
                 ข้อ 4. ในข้อบังคับนีH เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื�น 
                           “มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                           “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 
                ข้อ 5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ 
                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.2 เป็นขา้ราชการซึ>งมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตัLงแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึLนไปและเป็นผูส้าํเร็จ 
การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซึ> งไดป้ฏิบติังานมาแลว้ รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือ
เทียบเท่า หรือ 
                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก - สภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาค
บงัคบัการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.5 เป็นผูซึ้> งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้
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 ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนีL  
                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคที>สังคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัที>จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เนื>องจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติเสื>อมเสีย 
                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที>สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที>ได ้
กระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอื>นตามที>มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 
                ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือ
สาขาวชิาเดียวเท่านัLน จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวชิาอื>นในขณะที>ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้
                           7.2 มหาวทิยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละครัL งหรือหลายครัL งหรือตลอดทัLงปีก็ได ้ทัLงนีL ใหเ้ป็นไป
ตามที>มหาวทิยาลยักาํหน 
                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซืLอใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานที>และวธีิการที>
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนีLให้แก่ สาํนกับริการทางวชิาการและ
ทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาที>กาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามที>ไดก้าํหนดไวน้ัLน ใหถื้อวา่สละสิทธิ� การใชใ้บสมคัร 
                                 7.4.1 กรณสีมัครด้วยตนเอง 
                                          (1) ใบสมคัรและใบขึLนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซึ>งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 2 ฉบบั 
                ในกรณีที>ใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่ง
หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าขึLนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที>เคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย       ผูมี้อาํนาจ
ออกหนงัสือรับรองนัLน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัLนหนึ>ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด            2 
นิLว     จาํนวน 1 รูป 
                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 
                                    (7) เอกสารอยา่งอื>น เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลี>ยนชื>อตวั ชื>อสกุล หรือคาํนาํหนา้ชื>อ การ
สมรส   การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 
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                                 7.4.2 กรณสีมัครทางไปรษณีย์ 
                                    (1) ใบสมคัรและใบขึLนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สาํหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซึ> งไดก้รอกขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (2) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวุฒิตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน 2 ฉบบั 
ในกรณีที>ใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กอง
หรือเทียบเท่าขึLนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที>เคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนงัสือ
รับรองนัLน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัLนหนึ>ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 
นิLว    จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 นิLว จาํนวน 1 รูป 
                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (7) สาํเนาเอกสารอยา่งอื>น เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลี>ยนชื>อตวั ชื>อสกุล หรือคาํนาํหนา้ชื>อ 
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลง
นามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 
                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน 
สาขาวชิาที>สมคัร โดยวธีิสัมภาษณ์หรือวธีิอื>นใดตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด ซึ> งจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ที>ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเป็นผูอ้นุมติั ใหรั้บเขา้
เป็นนกัศึกษาหากเห็นวา่ไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั>ง
ใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนัLนเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณีที>อธิการบดีสั>งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ใหส้ภามหาวทิยาลยั
ทราบ 
                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหต้รงกบัความ เป็น
จริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หนึ>ง หรือหลกัฐานใดที>ใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ให้
มหาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวทิยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ที>ได้
ชาํระไวแ้ลว้ทัLงสิLนรวมทัLงผลการสอบที>ผา่นมาถือเป็นโมฆะ 
                ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื�น 
                         มหาวทิยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอื>นเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัได ้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปนีL  

              8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวธีิการที>กาํหนดไวต้ามขอ้ 7 
และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบันีLโดยอนุโลม 
                           8.2 การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามหลกั 
เกณฑที์>คณะกรรมการประจาํคณะ ที>รับเขา้ศึกษากาํหนด ทัLงนีLจะตอ้งเป็นวชิาที>สอบไดก่้อนภาคการศึกษาที>สมคัร 
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             8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวชิาที>ตอ้งศึกษาในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 ทัLงนีL  ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวชิาตามที>คณะกรรมการ ประจาํคณะที>
รับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
      ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที�มีสิทธิเทยีบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที>กาํหนดไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 14  
มหาวทิยาลยัอาจใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอื>นๆ ก็ไดโ้ดยใหเ้ป็นตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด ซึ> งจะประกาศใหท้ราบ
เป็นคราวๆ ไป 
                ข้อ 10. การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                         ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซึ> งมหาวทิยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
ของมหาวทิยาลยัเพื>อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาใดวชิาหนึ>งได ้การพิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํ
ความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัที>สมคัร กลบัเขา้เป็น
นกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวทิยาลยัใหสิ้ทธิเทียบ 
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวชิาที>โอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ที>นกัศึกษาสอบไดก่้อน การ
ขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซึ>งเขา้ศึกษาตามวรรคแรกให้เป็นไป ตาม
หลกัเกณฑที์>คณะกรรมการประจาํคณะที>รับเขา้ศึกษากาํหนด 
                ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและการขึHนทะเบียนเป็น
นักศึกษา  
                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศึกษา 
ค่าขึLนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นราย
หน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 
เวลา สถานที>และวธีิการที>มหาวทิยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามที> 
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6  ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จสิLนตามที>มหาวทิยาลยั 
กาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื>น 
                           11.3 เมื>อสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผลขึLนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และรับลงทะเบียน 
เรียนแลว้มหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและวธีิการที>มหาวทิยาลยักาํหนด 

  ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
                         รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตัLงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป ประกอบตวัเลข 
10 ตวัดงันีL   

   BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ  
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัที>เขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที>ใชต้รวจสอบเลขทัLง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) 
เมื>อนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปลี>ยนสาขาวชิา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ>มเลขอีกกลุ่มหนึ>ง มี 4 ตวั ดงันีL   
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                 FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํคณะที>ยา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวชิาที>ยา้ยเขา้ เลขประจาํ
คณะและเลขประจาํสาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด  

  ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียน 
                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยที์>ปรึกษาตามที>มหาวทิยาลยัหรือคณะแต่งตัLงอาจารยที์>ปรึกษานัLน
มหาวทิยาลยัอาจแต่งตัLงและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอื>นใหท้าํหนา้ที>แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล ความ
ประพฤตินกัศึกษาก็ได ้
                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน นกัศึกษา
ตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามที>มหาวิทยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา และสถานที> ใหเ้ป็น ไปตามที>
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยที์>ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็
ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชัLนปีที> 1 ซึ> งสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยที์>
ปรึกษาหรือผูที้>มหาวทิยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชัLนปีที> 1 ภาค 1 ได ้
                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดู
ร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีที>นกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ที>กาํหนดไวใ้นวรรค แรก
คณบดีหรือผูที้>ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติันีL ใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามที>มหาวทิยาลยั กาํหนด 
                           13.5 กระบวนวชิาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ>งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวทิยาลยั อาจประกาศงด สอน
กระบวนวชิานัLนก็ได ้
                ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา 
                       ระยะเวลาศึกษาเพื>อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา ได้
คาํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื>องจากภาค การศึกษา
สุดทา้ยของปีการศึกษาที> 8 ก็ใหน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียง
พอที>จะไดรั้บการเสนอชื>อเพื>อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ัLนเป็นอนัสิLนสุดลง แต่อาจสมคัร  
กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้มหาวทิยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาที>สมคัรกลบัเขา้เป็น 
นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามที>คณะกรรมการประจาํคณะที>รับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบ
โอน หน่วยกิต ตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํL าซอ้นกบัการเทียบวชิา และรับโอนหน่วย
กิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 
                ข้อ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวภิาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปีการศึกษา 
หนึ>งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer 
session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชัLน 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 
8 สัปดาห์ (เรียนในชัLน 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 
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                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรือ
ภาควชิาใด มีหนา้ที>เกี>ยวกบัสาขาวชิาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวจิยัในสาขาวชิานัLนๆ แก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ทัLงนีL  
คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํL ากนั 
                           15.3 สาขาวชิาต่างๆ ที>เปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวชิา (Course) กระบวน
วชิาหนึ>งๆ กาํหนดเนืLอเรื>องมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํการสอนกระบวน 
วชิาหนึ>งๆ เสร็จสิLนในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนที>ใชแ้สดงปริมาณการศึกษาที>นกัศึกษาไดรั้บจากมหาวทิยาลยั แต่ละ
กระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้
                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงันีL  
                                   15.5.1 กระบวนวชิาที>ใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชั>วโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา กาํหนดใหมี้
ค่า 1 หน่วยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวชิาที>ใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 ชั>วโมง 
หรือ 3 ชั>วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทัLงนีL ขึLนอยูก่บัลกัษณะของวชิา
นัLนๆ และตามที>แต่ละคณะกาํหนด 
                           15.6 กระบวนวชิาหนึ>งๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวชิา เลขประจาํกระบวนวชิาจาํนวนหน่วยกิต 
ชื>อเตม็ของกระบวนวชิา เนืLอเรื>องที>จะสอนในกระบวนวชิานัLน และพืLนฐานของนกัศึกษาที>ควรจะเรียนกระบวนวชิานัLนได้
การกาํหนดให้ตอ้งเรียนวชิาพืLนฐานกระบวนวชิาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 
                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามที>มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงันีL  
                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชัLนของกระบวนวชิาดงันีL  

                   เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชัLนปีที> 1 (Freshman course) 
                                เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชัLนปีที> 2 (Sophomore course) 
                                เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชัLนปีที> 3 (Junior course) 
                                เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชัLนปีที> 4 (Senior course) 
                    15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวชิาและอาจกาํหนด เลขบาง
ตวัใหมี้ความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวชิาที>ตอ้งเรียนสองภาคต่อเนื>องกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข 
“1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวชิาที>ไม่สอนต่อเนื>องกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้ 
                    15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวชิาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... 
เรื>อยๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่สะดวกแก่การเพิ>มเติมกระบวนวชิาใหม่ๆ ในภายหนา้ดงันัLนจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวน
วชิา ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื>อจะไดใ้ชเ้ลขที>วา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวชิาที>เพิ>มขึLนใหม่ 
              15.9 ในกรณีที>ยกเลิกการสอนในกระบวนวชิาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวชิานัLนไวใ้นหลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวนวชิานีL  ตัLงแต่เมื>อไร 
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             15.10 ในกรณีที>เพิ>มสอนกระบวนวชิาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวชิาใหม่ที>ยงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความ
จาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าที>ไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษาก็ได ้และใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ เปิด
สอนครัL งแรกเมื>อไร 
             15.11 กระบวนวชิาใดที>มีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวชิาดว้ย เพราะกระบวนวชิาดงักล่าวจะ
นบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวิชาหนึ>งเท่านัLน 
            15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงันีL  
                      15.12.1 นกัศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัLนปีที> 1 (Freshman) 
                      15.12.2 นกัศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัLนปีที> 2 (Sophomore) 
                      15.12.3 นกัศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัLนปีที> 3 (Junior) 
                      15.12.4 นกัศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัLนปีที> 4 (Senior) 
                ข้อ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวชิาที>นกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ครัL ง     การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เมื>อสิLนภาคการศึกษาหนึ>งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวชิา 
แต่บางกระบวนวชิาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ไดซึ้> งมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหท้ราบไวใ้นประกาศกระบวน
วชิาที>เปิดสอนเมื>อไดป้ระเมินผลกระบวนวชิาใดเป็นครัL งสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวชิานัLนสิLนสุดลง 
                           16.2 กรณีที>ไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบซ่อมหนึ>งครัL ง ต่อภาค
เรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาที>สอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เงื>อนไขดงันีL  
                                   16.2.1 กระบวนวชิาที>สอบตกในภาค  1 ของภาคปกตินกัศึกษาที>จะใชสิ้ทธิสอบซ่อมตอ้งดาํเนินการ 
ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันัLน   ส่วนกระบวนวชิาที>สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือ
ภาคฤดูร้อน นกัศึกษาที>จะใชสิ้ทธิ�  สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไป
เท่านัLน เมื>อนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมสิLนสุดลง 
                                   16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาที>มหาวทิยาลยักาํหนด     และตอ้งไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวชิาที>มีการสอบซํL าซอ้นในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอจบการศึกษาของภาคนัLน 
                                   16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนัLนผลการสอบไดใ้ห้รายงานผลในภาคที>มีสิทธิสอบและนกัศึกษาที>
ลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 
                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวชิามหาวิทยาลยัใชร้ะบบการใหอ้กัษรระดบั
คะแนน (Letter grade) 
                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซึ> งกาํหนดขึLนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการเรียน ของ
นกัศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตัLงแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํ>าสุด (F) ดงันีL  
                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 
                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 
                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 
                           16.5 กระบวนวชิาที>นกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านัLน จึงจะนบัหน่วยกิตของกระบวน 
วชิานัLนเป็นหน่วยกิตสะสม 



 

 

62 

                           16.6 ในกรณีที>นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หนึ>งครัL งใหน้บัเป็นหน่วยกิตสะสมได้
เพียงครัL งเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตที>มีค่าระดบัคะแนนมากที>สุด หากกระบวนวชิานัLนมีค่าระดบัคะแนนที>เท่ากนั ใหน้บัค่า
ระดบัคะแนนครัL งสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 
                           16.7 ในกรณีที>นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดที>ระบุวา่เป็นกระบวนวชิาที>เทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่
มีการเปลี>ยน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึ>งเท่านัLนเป็นหน่วยกิตเพื>อใหค้รบหลกัสูตร 
                           16.8 ในกรณีที>นกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการสอบไล่
ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ัLนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัLน 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวชิาที>นกัศึกษา 
สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านัLน สาํหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซึ>งยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ 
ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาที>อยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉลี>ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ใหค้าํนวณดงันีL  

                                                                                            
                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที>นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 
                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที>นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 
                                     ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี>ย สะสมไว ้
                ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวชิา 
                           17.1 นกัศึกษาที>ไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ>ม หรือบอกเลิก หรือบอกเปลี>ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได ้
ยกเวน้ในกรณีที>นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวชิาที>มหาวทิยาลยัประกาศงดสอนในภาคการศึกษานัLน ใหข้อ ค่า
หน่วยกิตคืนหรือขอเปลี>ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอื>นแทน ซึ> งอาจตอ้งเสียเงินเพิ>มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่
เท่ากนั 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวชิาที>ไดล้งทะเบียนเรียนซํL าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน และเพิ>ง
รู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานัLนๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนดว้ย 
                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานที>อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวชิาใดที>ไดล้ง ทะเบียน
เรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ัLนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัLน 
                           17.4 นกัศึกษาที>เรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค 
ถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคที>ครบหลกัสูตรนัLน ทัLงนีL เมื>อสภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา ใน
ภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนัLนเป็นโมฆะ และใหย้กเลิกการลงทะเบียนเรียนนัLน ส่วนค่า ธรรม
เนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 
                ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี�ยนสาขาวชิา 
                           18.1 นกัศึกษาที>ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี>ยนสาขาวชิา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโดยยื>นคาํขอตามแบบ 
พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานที>ตามที>มหาวทิยาลยักาํหนด 
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                           18.2 นกัศึกษาที>ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี>ยนสาขาวชิา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่2 
ภาคการ ศึกษาปกติ 
                           18.3 การยา้ยคณะและการเปลี>ยนสาขาวชิา จะตอ้งยื>นคาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 
                ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวทิยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้แต่ 
                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวชิาใด นกัศึกษาที>ไดล้งทะเบียนเรียนวชิานัLนไวมี้สิทธิ ขอคืน
เงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัLนเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 
                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํL าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมารู้
ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ัLนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัLนเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้
                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํL าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมารู้
ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ัLนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัLนเป็นราย หน่วยกิตเตม็
จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัที>มหาวทิยาลยักาํหนดและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 
19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษาที>ไดช้าํระเงินนัLนไว ้
                ข้อ 20. การเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี 
                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเงื>อนไขที>กาํหนดไวใ้นแต่ละ 
สาขาวชิา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอชื>อใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวชิานัLนได ้ใน
การขอรับปริญญานีLนกัศึกษาจะตอ้งยื>นคาํขอรับปริญญาตามวธีิการที>มหาวทิยาลยักาํหนดที>สาํนกับริการทางวชิาการ และ
ทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยที>จบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาที>โอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อื>นตามขอ้ 8 
และผูที้>ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซึ> งมหาวทิยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 
ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตามที>ระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑที์>คณะกรรมการ
ประจาํคณะที>รับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอชื>อเพื>อขอรับปริญญาตรี 
                           20.2 เมื>อสิLนภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอชื>อนกัศึกษาที>เรียนจบหลกัสูตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื>อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
                           20.3 นกัศึกษาที>เรียนจบหลกัสูตรชัLนปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมีความประพฤติดี 
และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที>สอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวนที>กาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอชื>อ ให้
ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงันีL  
                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึ>งตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที>สอบไดอ้กัษร 
ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในสี>ของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัLงหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาที>สอบไดอ้กัษร 
ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ครึ> งหนึ>งของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัLงหมด แต่ไม่ถึงสามในสี> ทัLงนีL  ตอ้งไม่เคยลง 
ทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดและสอบไดก้ระบวนวชิานัLนมากกวา่หนึ>งครัL ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน 
วชิาตามหลกัสูตรใหม่ที>ใชแ้ทนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรเก่าซึ> งเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับนกัศึกษาที>เขา้ศึกษาตามขอ้ 8  ขอ้ 
9  ขอ้ 10  และขอ้ 14  จะไม่ไดรั้บการเสนอชื>อใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สาํหรับผูส้มคัรที>มีหน่วยกิตสะสม 
เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตาม ระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น ราย
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กระบวนวชิาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา เป็นราย
กระบวนวชิาเพื>อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซึ> งมหาวทิยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษา
ต่อเนื>อง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตที>กาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจ
พิจารณาเสนอชื>อใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหนีL สินคา้งชาํระต่อมหาวทิยาลยั จะตอ้งชาํระหนีL สินใหห้มดสิLนเสียก่อน จึงจะไดรั้บ
การเสนอชื>อใหไ้ดรั้บปริญญา 
                ข้อ 21. การอนุมัติให้ปริญญา 
                           21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 ครัL ง คือ เมื>อสิLนภาคหนึ>ง 
ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 
                             21.2 มหาวทิยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหนึ>งครัL ง ซึ> งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมขึLนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน มิฉะนัLน จะไม่ ◌่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 
                ข้อ 22. การให้อนุปริญญา 
นกัศึกษาอาจยื>นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เมื>อไดเ้รียนครบหลกัสูตรและเงื>อนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาที>กาํหนดไวใ้น 
แต่ละสาขาวชิา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ>ากวา่ 108 หน่วยกิต 
                ข้อ 23. การให้เหรียญรางวลัแก่ผู้เรียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซึ> งมีรูปร่างลกัษณะและขนาดตามแบบที>
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาที>ไดรั้บปริญญาตรี ซึ> งไดห้น่วยกิตสะสมของ
อกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัLงหมด 
                ข้อ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนีH ในกรณพีเิศษให้อธิการบดีมีอํานาจสั�งและปฏิบัติการตามที� 
เห็นสมควร 
                                                      ประกาศ ณ วนัที> 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                       (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
                                                                                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั�นปริญญาตรี 

(ฉบับที" $) 

พ.ศ. 255$ 

---------------------- 
 

โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั&นปริญญาตรี 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี&  
ขอ้ - ขอ้บงัคบันี& เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั&นปริญญาตรี (ฉบบัที� 0) พ.ศ. 0220” 
ขอ้ 0 ขอ้บงัคบันี& ใหใ้ชบ้งัคบัตั&งแต่ภาค - ปีการศึกษา 0220 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความใน 3.0 ของขอ้ 3 และขอ้ 4 และความใน -3.5 ของขอ้ -3 และขอ้ -5 และความใน 06.- ของ

ขอ้ 06 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั&นปริญญาตรี พ.ศ. 022- และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี&แทน 
 “3.0 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั&นปริญญาตรี (ฉบบัที� 0) พ.ศ. 0257” 
 “ขอ้ 4 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี&  
 4.- ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคที�สงัคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัที�จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.0 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
 4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ  เนื�องจากกระทาํความผิด หรือมีความประพฤติเสื�อมเสีย 
 4.5 มีคุณสมบติัอย่างอื�นตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด” 
 “-3.5 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า A หน่วยกิต และไม่เกิน 00 หน่วยกิต ใ นภาค

การศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน A หน่วยกิต 
 ใ นกรณีที�นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที�ก ําหนดไ ว้ใ นวรรคแรก คณบดี หรือผู้ที�ไ ด้รับ

มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 05 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -0 หน่วยกิต ในภาค
ฤดูร้อน 

 สาํหรับผูที้�จะสาํเร็จการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 36 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -7 
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัใหล้งนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารที�มหาวิทยาลยักาํหนด” 

 “ขอ้ -5 ระยะเวลาศึกษา 
 ระยะเวลาศึกษาเพื�อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 7 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 5 ปี ไ ม่เกิน -6 ปี

การศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 2 ปี และไม่เกิน -0 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 4 ปี 
 การนบัระยะเวลา 7 ปีการศึกษา -6 ปีการศึกษา และ -0 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โ ดย

ถือว่า - ปีการศึกษา มี 0 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื�องจากภาคการศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั&นๆ กใ็หน้บัรวมดว้ย 
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 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 7 ปีการศึกษา -6 ปีการศึกษา และ -0 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษายงัไม่
เพียงพอที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั&นเป็นอนัสิ&นสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา
ใหม่ในคณะใดกไ็ด ้

 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใ หแ้ก่นกัศึกษาที�สมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ตามวรรคสาม
ได ้ตามที�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โ ดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโ อนหน่วยกิตตามที�มหาวิทยาลยั
กาํหนด และไม่เป็นการใหน้กัศึกษาใชสิ้ทธิB ซํ&าซ้อนกบัการเทียบวิชาและรับโ อนหน่วยกิตตามขอ้ -6 วรรคสอง” 

 “06.- นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใหค้รบตามหลกัสูตรและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นแต่ละ
สาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า -56 หน่วยกิตจึงจะไดรั้บการเสนอชื�อใ หไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั&นๆ  ได ้ สาํหรับ
นกัศึกษาที�เขา้ศึกษาตั&งแต่ปีการศึกษา 0257 เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใหค้รบตามหลกัสูตร และเงื�อนไขที�กาํหนด
ไวใ้ นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า -06 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี ไ ม่น้อยกว่า -26 หน่วยกิต ของ
หลกัสูตร 2 ปี และไม่นอ้ยกว่า -76 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร O ปี จึงจะไดรั้บการเสนอชื>อใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั&นได้
เช่นกนั 

 สําหรับนักศึกษาที�โ อนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื�นตามข้อ 7 และผูที้�ไ ด้รับปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร ซึ� งมหาวิทยาลัยรามคาํแหงรับรอง และเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ -6 ต้องศึกษาใ ห้ไ ด้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑที์�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อขอรับปริญญาตรี 

 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรที�คณะที�สังกดั และมายื�นคาํ
ขอรับปริญญาตามวิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนด ที�สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยที�สาํเร็จ
การศึกษา” 

 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี&  
 

  ประกาศ ณ วนัที�     04     พฤษภาคม     พ.ศ.     0220 

 

ลงนาม       
                                                                                  (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

                                                                           นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

 

 

 

 

 
 


