หลักสู ตรวิชาโทคติชนวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช )
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ / ภาควิชา คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก

หมวดที + ข้ อมูลทัวไป
+. ชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรวิชาโทคติชนวิทยา
ภาษาอังกฤษ A Minor Program in Folklore
. ชื อปริญญาและสาขาวิชา ........ไม่มี.......
3. วิชาเอก ........ไม่มี........
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
. รู ปแบบของหลักสู ตร
.+ รู ปแบบ เป็ นวิชาโท ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
. ภาษาทีใช้ ภาษาไทย
.9 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที>สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ .................................................................
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื>นๆ ............................................................................................
. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา ........ไม่มี........
<. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. DEEE
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที> .......F...... ปี การศึกษา ......DEE5......
ที>ประชุม ทปม. (ที>ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที> .....J.KE....................
ครัLงที> ..FJ./DEEE.. เมื>อวันที> .....FN..... เดือน .......เมษายน....... พ.ศ. .DEEE...........
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ที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัLงที> .............E/DEEE...............
วาระที> .....J.O..... เมื>อวันที> ....DO........ เดือน ....เมษายน...... พ.ศ. ..DEEE......
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตรที> ศธ RERO
(D) / FNJRF เมื>อวันที> FS เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. DEEE
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื>อวันที> ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
=. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที>มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. DEEW
?. อาชี พ ทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
8.2 นักประชาสัมพันธ์
8.3 พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน
8.4 นักวิชาการ นักวิจยั
@. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับที>

F.
D.
K.

ชื> อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

นางสาวเสาวลักษณ์
อนันตศานต์

รองศาสตราจารย์

พันโทวิโรจน์
ผดุงสุ นทรารักษ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวสุ ภทั รา
บุญปั ญญโรจน์

อาจารย์

วุฒิ
การศึกษา
M.A.
อ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
รปศ.ม.
วส.บ.

สาขาวิชา
Folklore
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ไทยศึกษา
บริ หารโครงการและ
นโยบาย
การกระจายเสี ยงทาง
วิทยุ-โทรทัศน์

สถานศึกษา
Indiana University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ

ปี ที>
สําเร็ จ

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2529
2514
2511
2526
2519
2545
2544

ไทย

2538

+B. สถานทีจัดการเรียนการสอน
อาคารที>ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื>น ๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
และ กองงานวิทยาเขตบางนา
++. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒ นาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร (การวิเคราะห์
หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในรอบหลายทศวรรษที>ผา่ นมา มีความตื>นตัวด้านวัฒนธรรม
พืLนบ้าน โดยมุ่งที>จะอนุ รักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ และได้กาํ หนดไว้ชดั เจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที> J และฉบับที> E ซึ> งมีการจัดตัLงหน่วยงานของรัฐอันได้แก่สาํ นักงาน
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติขL ึน เพื>อให้ให้มีหน้าที>รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมของชาติทL งั ในส่ วนที>
อนุรักษ์ ส่ งเสริ ม และพัฒนา ไม่เพียงแต่เท่านัLน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติยงั มุ่งที>จะ
สนับสนุนให้มีการเรี ยนการสอนเนืL อหาทางด้านวัฒนธรรมในหลักสู ตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีก
ส่ วนหนึ>งด้วย
นอกจากนีL เมื>อ พ.ศ.2532 องค์การสหประชาชาติโดยข้อเสนอขององค์การยูเนสโกได้ประกาศ
“ทศวรรษแห่งวัฒนธรรมกับการพัฒนา” โดยที>เล็งเห็นว่า ในการพัฒนานัLน ถ้าใช้แต่วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมจะเสี ยศูนย์ และการพัฒนาที>มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนัLน ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว
ว่า เป็ นการพัฒนาที>ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ> งแวดล้อมอย่างรุ นแรง ซึ> งจะกลายเป็ นปั ญหาที>
รุ นแรงที>สุดสําหรับมนุษยชาติ
ประเทศไทยเริ> มมีการพัฒนาประเทศอย่างมีแบบแผนตามแนวทุนนิยม ซึ> งมุ่งเน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา เรามีการวิเคราะห์ถึงภัยจากระบบจักรวรรดิ
นิยมใหม่ที>แฝงมากับโลกาภิวตั น์ ในสังคมที>มีการแข่งขันกันในแต่ละด้าน การค้าทําให้เห็นว่าพลวัต
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่เป็ นอัตราเร่ ง ทําให้เกิดการเปลี>ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึLนกว่าเดิม จนทําให้ประเทศที>กาํ ลังพัฒนา หรื อแม้แต่ประเทศที>พฒั นาแล้วได้
ละเลยเพิกเฉยต่อมิติวฒั นธรรม คือพัฒนาเพื>อความเติบโตด้านวัตถุและบริ โภคนิยม ทําให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างการพัฒนาจิตใจ กับการพัฒนาทางวัตถุ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ควรจะกระทําอย่างมีดุลยภาพระหว่างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กับความเหมาะสมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมพืLนบ้านมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย
อย่างมาก เพราะวัฒนธรรมพืLนบ้านมีการปฏิบตั ิต่อเนื>องกันมานาน มีคุณค่าทางศีลธรรม มีค่าทางจิต
วิญญาณสําหรับคนไทยและสังคมไทย วัฒนธรรมพืLนบ้านเป็ นสิ> งที>จะนําไปสู่ เอกลักษณ์และการรวมกลุ่ม
ซึ> งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ>น การพัฒนาประชาธิ ปไตย และความสําคัญของประชาชน
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิ ดสอน
หลักสู ตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมพืLนบ้านตัLงแต่ พ.ศ.2531 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้ปรับเปลี>ยนชื> อ
สาขาวิชาเป็ นคติชนวิทยาเพื>อให้สอดคล้องกับวงวิชาการของไทย ซึ> งใช้คาํ ว่าคติชนวิทยาให้ตรงกับคํา
ว่า Folklore ในภาษาอังกฤษ การเรี ยนการสอนสาขาวิชาคติชนวิทยานีLมีเป้ าหมายอยู่ 4 ประการคือ
(1) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ระบบการศึกษาทุกระดับ ทําการศึกษาคติชนวิทยา ซึ> งจะมี
ผลกระทบต่อความรู ้สึกและพฤติกรรมของคนในชาติ
(2) สร้างนักคติชนวิทยาเพื>อถ่ายทอดความรู ้ ปรับปรุ งและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ>น เพื>อให้คนใน
ชาติมีการศึกษาที>สอดคล้องกับท้องถิ>นและได้พลังความรู ้ความคิด ให้ทนั กับความเปลี>ยนแปลงของโลก
(3) สร้างกําลังคนที>มีความสามารถในทางศิลปวัฒนธรรมไปพร้อมกับสร้างกําลังคนในทาง
เศรษฐกิจและเทคนิควิทยา
(4) ให้การศึกษาแก่ชุมชนและดึงทรัพยากรท้องถิ>นจากชุมชนมาใช้เพื>อพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ การผสมผสานความรู ้ทางด้านวัฒนธรรมและมีเครื อข่ายของการเรี ยนรู ้จะช่วยแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ> งแวดล้อมได้ การศึกษาคติชนวิทยาจะเป็ นการ
ศึกษาที>สร้างรากฐานความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง รากฐานที>มนั> คงจะช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ได้อย่างยัง> ยืน
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11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม
สังคมปั จจุบนั มีความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีและการสื> อสาร คนไทยและสังคมไทยได้รับ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์ จึงปรับเปลี>ยนความคิด ความเชื> อ วิถีชีวติ อย่างรวดเร็ ว ความ
เปลี>ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และการรับอิทธิ พลจากโลกตะวันตกเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาประเทศ กระแสการพัฒนาผลักดันให้ชาวไทยต้องปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ซ> ึ งมี
กลไกซับซ้อนขึLน สังคมมีการเปลี>ยนแปลง เกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม การแก้ไขสถานการณ์หรื อ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทําได้ดงั นีL
(1) เริ> มการพัฒนาที>สอดคล้อง สมดุลกับธรรมชาติ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางสังคมของเรา
บนพืLนฐานของวัฒนธรรมของคนส่ วนใหญ่ในประเทศ
(2) ศึกษาอิทธิ พลและผลกระทบจากโลกภายนอก ในแง่การเมืองเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ที>มาของวัตถุนิยม บริ โภคนิยม ที>ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อคนในประเทศ
(3) ศึกษาทําความเข้าใจแก่นสาร เนืL อหาสาระของวัฒนธรรมของเราเอง ทัLงที>เป็ นวัฒนธรรม
รวมของประเทศ และวัฒนธรรมท้องถิ>น ภูมิปัญญาท้องถิ>นที>แก้ปัญหาการดํารงชีพให้ชาวบ้าน
(4) เผยแพร่ คุณงามความดี ความคิด การกระทําที>เหมาะสมดีงาม เช่น ความสามารถของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูท้ ี>อุทิศตนเพื>อส่ วนรวม ผูม้ ีจิตอาสา แก้ปัญหาของชุมชน ทํางานเพื>อส่ วนรวม
นักคติชนวิทยาจะเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เนื> องจากเป็ นคนที>
เข้าถึงชาวบ้านได้ดี สาขาวิชาคติชนวิทยาได้พฒั นาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบตั ิงานทางด้าน
วัฒนธรรมโดยคํานึงถึงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเป็ นสําคัญ
+ . ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ ++.+ และ ++. ต่ อการพัฒ นาหลักสู ตร และความเกียวข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
+ .+ การพัฒ นาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยคือเมื>อวัฒนธรรมด้านอื>นๆ
อ่อนแอ วัฒนธรรมพืLนบ้านต้องเข้มแข็งและทําหน้าที>แทนวัฒนธรรมอื>นๆ ด้วย ต้องคํานึงถึงความเป็ น
ไทยและให้คนไทยมีจิตสํานึกที>จะพัฒนาประเทศ หรื อมีอตั ลักษณ์ร่วมกัน จึงควรดําเนิ นการพัฒนา
หลักสู ตรดังนีL
(1) ปรับหลักสู ตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านบุคลากร และด้านความรู ้
ความเชี>ยวชาญในเรื> องวัฒนธรรมและคติชนวิทยา
(2) ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างสมํ>าเสมอให้เชื> อมโยงกับการเปลี>ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและภูมิ
ปั ญญาตะวันตก เพื>อศึกษาในเชิงบูรณาการ
+ . ความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย /สถาบัน
การพัฒนาวัฒนธรรมพืLนบ้านจะสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ> งส่ งเสริ ม
และสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการส่ งเสริ มคุณธรรม การนําวัฒนธรรมพืLนบ้านมาฟืL นฟูและ
ปรับปรุ งให้อยูใ่ นรู ปแบบที>เหมาะสม เป็ นการช่วยพัฒนาวัฒนธรรมได้ นอกจากนีLยงั ช่วยให้นกั ศึกษามี
จรรยาบรรณในด้านวิชาชีพ รู ้จกั การเสี ยสละและทํางานร่ วมกันได้
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+9. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ดสอนเพือให้
บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน)
+3.+ รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
…………ไม่มี…………………………………………………………………………………
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนทีต้ องมาเรีย น
…………ไม่มี…………………………………………………………………………
13.3 การบริ หารจัดการ
……… ไม่มี………………..….………………………………………………………………………
(อธิ บายการบริ หารจัดการ แผนความร่ วมมือหรื อประสานงานร่ วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื>นๆ
ที>เกี>ยวข้อง เช่น หลักสู ตรนีL มีรายวิชาที>กาํ หนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตรอื>นเรี ยนหรื อไม่)

หมวดที ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
+. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตที>มีความรู ้คู่คุณธรรม รู ้คุณค่าคติชนวิทยาและวัฒนธรรม ใช้ชีวติ ร่ วมกับคนในสังคม
อย่างมีดุลยภาพ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรที>ตอบสนองพลังความรู ้ความคิดให้ทนั กับความเปลี>ยนแปลงและการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ>นไทยและสังคมโดยรวม
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื>อให้หลักสู ตรได้มาตรฐานไม่ต>าํ กว่าที> สกอ.กําหนด และให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื>อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในด้านวัฒนธรรมและวัฒนธรรมพืLนบ้าน อันเป็ น
มรดกของชาติ
2) เพื>อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในวรรณกรรมท้องถิ>น เพื>อเปรี ยบเทียบกับวรรณกรรมไทย
อื>นๆ ได้
3) เพื>อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎีคติชนวิทยาทัLงของไทยและสากล
4) เพื>อปลุกมโนคติให้นกั ศึกษามีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของนักปราชญ์ทอ้ งถิ>น
5) เพื>ออนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที>สืบทอดมาจากรุ่ นสู่ รุ่น และส่ งเสริ มสนับสนุนให้แพร่ หลาย
เพื>อทําให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างเครื อข่ายความรู ้
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2. แผนพัฒ นาปรับปรุ ง
แผนการพัฒ นา/เปลียนแปลง
F. แผนการพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน/องค์กร
2. ประเมินและปรับปรุ งมาตรฐาน
หลักสู ตร

กลยุทธ์
- ตรวจสอบข้อกําหนดและความ
สอดคล้องของหลักสู ตร
- วิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชาแต่
ละวิชา
- ปรับปรุ งเนืL อหาของรายวิชาให้สอด
รับกับผลการเรี ยนรู ้

3. ติดตามผลการนําหลักสู ตรไปใช้ - ติดตามผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ทุกปี การศึกษา
- จัดทําแผนประเมินหลักสู ตร
- ปรับปรุ งหลักสู ตร
- ดําเนิ นการทบทวนและปรับปรุ ง
หลักสู ตรทุกๆ E ปี

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีH
- ความพึงพอใจของหน่วยงาน/
องค์กรที>รับบัณฑิตเข้าทํางาน
- รายละเอียดของรายวิชา
- ผลการปรับปรุ งเนืL อหาของ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการ
เรี ยนรู ้
- ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
- แผนประเมินหลักสู ตร
- หลักสู ตรที>ปรับปรุ งแล้ว
- หลักสู ตรที>ได้รับการปรับปรุ ง

หมวดที 9 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
+.+ ระบบ
ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ)
มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
มี
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที> F เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาที> D เดือน พฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัLน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEF ข้อ 5 และ ข้อ O และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัLน
ปริ ญญาตรี (ฉบับที> 2) พ.ศ. DEE2 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนําการเรี ยนการสอน
- จัดให้มีหน่วยแนะนําการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน แนะนํามหาวิทยาลัย
- อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชว>ั โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที>ประกาศไว้ที>ภาควิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
จํานวนนักศึกษา
ชัLนปี ที> 1
ชัLนปี ที> 2
ชัLนปี ที> 3
ชัLนปี ที> 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2555
—
—
—
—
—
----

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2556
2557
—
—
—
—
—
30
—
—
—
K0
—
—

2558
—
—
30
30
60
K0

2559
—
—
30
30
60
K0

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดสอนวิชาโทสาขาวิชาคติชนวิทยา
ใช้งบประมาณร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดสอนวิชาโทสาขาวิชาคติชนวิทยา
ใช้งบประมาณร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์
2.7 ระบบการศึกษา
แบบตลาดวิชา มีชL นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบีย นเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัLน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEF ข้อ N และข้อ S (ดังรายละเอียดใน ภาคผนวก จ)
9. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
K.F.F จํานวนหน่วยกิต DJ หน่วยกิต
K.F.D โครงสร้างหลักสู ตร
(F) หมวดวิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
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FOL 3101 ภาษาถิ>นของไทย
3 หน่วยกิต
(FL 323) (Thai Dialects)
FOL 3102 การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
3 หน่วยกิต
(FL 344) (Thai Paleography)
FOL 3201 คติชนวิทยา
3 หน่วยกิต
(FL 373) (Introduction to Folklore)
FOL 4208 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
3 หน่วยกิต
(FL479) (Comparative Analysis of Regional Literature)
(2) หมวดวิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาวิชาโทคติชนวิทยา เลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดก็ได้ของสาขาวิชาคติชนวิทยา
(FOL) ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต (หรื อ 4 กระบวนวิชา) เป็ นวิชาโทเลือก ทัLงนีLวชิ าโทเลือกต้องไม่ซL าํ กับ
กระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาที>เลือกเรี ยนในหมวดอื>น ๆ
K.F.3 คําอธิ บายความหมายของรหัสวิชา
F) FOL หมายถึง รหัสตัวอักษรของกระบวนวิชาสาขาคติชนวิทยา
ซึ> งปรับปรุ ง จากหลักสู ตรเดิม คือ FL
2) ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขตัวแรก (หลักพัน) แสดงถึงชัLนปี ที>ศึกษา
เลข 3 หมายถึงกระบวนวิชาสําหรับชัLนปี ที> 3
เลข 4 หมายถึงกระบวนวิชาสําหรับชัLนปี ที> 4
เลขตัวที>สอง (หลักร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
1 คือกลุ่มภาษา
D คือกลุ่มวรรณกรรม
K คือกลุ่มคติชนเฉพาะทาง
J คือกลุ่มทฤษฎีทางคติชน
เลขสองตัวสุ ดท้าย (หลักสิ บ) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวิชา
หมายด้วย ** เป็ นกระบวนวิชาที>มีการเปลี>ยนแปลงรายละเอียด
หมายด้วย * เป็ นกระบวนวิชาที>เปิ ดใหม่
K.F.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
กลุ่มภาษา
หน่วยกิต
FOL 3101 ภาษาถิ>นของไทย
3
(FL 323) (Thai Dialects)
FOL 3102 การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
3
(FL 344) (Thai Paleography)
FOL 3103 ภาษาและอักษรไทยเหนื อ
3
(FL 346) (Northern Thai Language and Scripts)
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FOL 3104 ภาษาและอักษรอีสาน
(FL 347) (North-Eastern Thai Language and Scripts)
FOL 3105 อักษรไทยและอักษรขอมไทย
(FL 348) (Thai and Khmer Scripts)
กลุ่มวรรณกรรม
FOL 3201 คติชนวิทยา
(FL 373) (Introduction to Folklore)
FOL 3202 วรรณกรรมท้องถิ>น
(FL 374) (Regional Literature)
FOL 3203 ตํานานพืLนบ้าน
(FL 375) (Folk Legends)
FOL 3204 นิทานปรัมปรากับคติชน
(FL 376) (Myths and Folklore)
FOL 3205 การศึกษาเปรี ยบเทียบนิทานปรัมปรา
(FL 377) (Comparative Mythology)
FOL 3206 เทพนิยายเอกของโลก
(FL 378) (World’s Classic Fairy Tales)
FOL 4201 คติชนมุขปาฐะล้านนา
(FL 454) (Lanna Oral Folklore)
FOL 4202 เรื> องเล่าพืLนบ้าน
(FL 457) (Folk Narrative)
FOL 4203 นิทานพืLนบ้าน
(FL 474) (The Folktale)
FOL 4204 วรรณกรรมภาคเหนือ
(FL 475) (Northern Thai Literature)
FOL 4205 วรรณกรรมภาคอีสาน
(FL 476) (North-Eastern Thai Literature)
FOL 4206 วรรณกรรมภาคใต้
(FL 477) (Southern Thai Literature)
FOL 4207 วรรณกรรมพืLนบ้านภาคกลาง
(FL 478) (Central Thai Folk Literature)
** FOL 4208 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
(FL479) (Comparative Analysis of Regional Literature)

3
3

3
3
3
3
3
3
K
K
3
3
3
3
3
3
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กลุ่มคติชนเฉพาะทาง
** FOL 3301 คติชนสําหรับเด็ก
(FL384) (Children’s Folklore)
** FOL 4301 การศึกษาวิถีชีวติ พืLนบ้าน
(FL 488) (Folklife Studies)
FOL 4K02 คติชนกับศาสนา
(FL 496) (Folklore and Religion)
กลุ่มทฤษฎีทางคติชน
FOL 3401 ทฤษฎีคติชนวิทยาร่ วมสมัย
(FL393) (Contemporary Folklore Theories)
FOL 3402 ระบบความเชื> อและศาสนาพืLนบ้าน
(FL 396) (Belief System and Folk Religion)
FOL 3403 ทฤษฏีนิทาน
(FL 397) (Folktale Theory)
FOL 3404 ลัทธิ นิยมสิ> งลีLลบั และศาสตร์ เร้นลับ
(FL 398) (The Occultism and Mysticism)
FOL 4401 คติชนวิทยาประยุกต์
(FL 498) (Applied Folklore)

3
3
3

3
3
3
3
3

K.F.5 แผนการศึกษา
ปี ที> 3 ภาคเรี ยนที> F
FOL 3101 ภาษาถิ>นของไทย
(FL 323) (Thai Dialects)

3 หน่วยกิต

FOL 3102 การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
(FL 344) (Thai Paleography)

3 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต

ปี ที> 3 ภาคเรี ยนที> D
FOL 3201 คติชนวิทยา
(FL 373) (Introduction to Folklore)

3 หน่วยกิต

FOL 4208 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
(FL479) (Comparative Analysis of Regional Literature)

3 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต
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ปี ที> 4 ภาคเรี ยนที> F
FOL …. วิชาเลือก 2 กระบวนวิชา

6 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต

ปี ที> 4 ภาคเรี ยนที> D
FOL …. วิชาเลือก 2 กระบวนวิชา

6 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต
รวม 24 หน่วยกิต

3.1.6 คําอธิ บายรายวิชา
(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที>

F.
D.
K.

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

ชื> อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางสาวเสาวลักษณ์
อนันตศานต์

รองศาสตราจารย์

พันโทวิโรจน์
ผดุงสุ นทรารักษ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวสุ ภทั รา
บุญปั ญญโรจน์

อาจารย์

วุฒิ
การศึกษา
M.A.
อ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
รปศ.ม.
วส.บ.

สาขาวิชา
Folklore
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ไทยศึกษา
บริ หารโครงการและ
นโยบาย
การกระจายเสี ยงทาง
วิทยุ-โทรทัศน์

สถานศึกษา
Indiana University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ

ปี ที>
สําเร็ จ

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2529
2514
2511
2526
2519
2545
2544

ไทย

2538

3.3 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที>

ชื> อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

F

นางสาวเสาวลักษณ์
อนันตศานต์

รองศาสตราจารย์

D.

นางบุปผา บุญทิพย์

รองศาสตราจารย์

K.

นางสาวพรทิพย์ วนรัฐิกาล

อาจารย์

J.

นางสาวน้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม

รองศาสตราจารย์

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที>
สําเร็ จ

M.A.
อ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.

Folklore
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย

2529
2514
2511
2516

กศ.บ.

ภาษาไทย

ไทย

2514

ศศ.ม.
ค.บ.
อ.ม.
อ.บ.

จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

Indiana University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2537
2533
2514
2511
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ลําดับ
ที>

E.

ชื> อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางพจนี
ศิริอกั ษรสาสน์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

วุฒิ
การศึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อ.ด.
ศศ.ม.
อ.บ.

O.

พันโทวิโรจน์
ผดุงสุ นทรารักษ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

W.

นายทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง

รองศาสตราจารย์

N.

นายอดุลย์ ตะพัง

รองศาสตราจารย์

9.

นายพลอย แสงลอย

อาจารย์

FR.

นางสาวสุ ภทั รา
บุญปัญญโรจน์

ศศ.ม.
อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
พธ.บ.
ศศ.ม.
รปศ.ม.

อาจารย์
วส.บ.

FF.

นางสุ ภาวดี
เจริ ญเศรษฐมห

อาจารย์

FD.

นางสาวณัฐวรรณ ชัง> ใจ

อาจารย์

FK.

นายพัฒนเดช กอวัฒนา

อาจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และภาษาเอเซี ยอาคเนย์
ภาษาญี>ปุ่น
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
จารึ กภาษาตะวันออก
ครุ ศาสตร์

ประเทศ

ปี ที>
สําเร็ จ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ไทย
ไทย

2536
2526

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2519

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทบ

2526
2519
2534
2522
2535
2532
2533
2529

ไทย
ไทย

2545
2544

ไทย

2538

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2553
2548
2534
DEED
DEJJ
DEEK
DEJN

สถานศึกษา

ไทยศึกษา
บริ หารโครงการและ
นโยบาย
การกระจายเสี ยงทางวิทยุโทรทัศน์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษาบัณฑิต
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.4 อาจารย์ พ เิ ศษ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาจเสนอแต่งตัLงอาจารย์พิเศษจากคณะอื>นของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4 องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจ ศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรีย นรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
…………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..…………………………
4. ช่ วงเวลา
…………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..…………………………
4.9 การจัดเวลาและตารางสอน
…………ไม่มี………………………………………………………………………………………………..…………………………
ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย

…..……

ไม่มี…….....…
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
+. การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพึี งประสงค์
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรม
F) มีทศั นคติที>ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- การสอดแทรกในวิชาที>เรี ยน
D) มีจิตสํานึกสาธารณะ
- ให้นกั ศึกษาบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
K) มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ
- ทํางานในชัLนเรี ยน เช่น นําเสนอความคิดเห็น
J) มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
- จัดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและใช้
E) สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เทคโนโลยีที>ทนั สมัย
. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ในแต่ ละด้ าน
.+ การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) มีจิตสํานึกที>ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมของชาติ
(2) มีความซื> อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั หน้าที> และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีความภูมิใจในความเป็ นไทย อนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญาไทย
(4) เคารพสิ ทธิ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(F) กําหนดให้เรี ยนรายวิชา ความรู ้คู่คุณธรรม เพื>อพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม อีกทัLง
ให้ผสู ้ อนและอาจารย์ที>ปรึ กษาสอดแทรกเรื> องคุณธรรมและจริ ยธรรมไปพร้อมกับการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
(D) อธิ บายความสําคัญของซื> อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั หน้าที> และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และชีL แจงบทลงโทษ กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยที>ลงโทษผูท้ าํ การทุจริ ตในการสอบ ฯลฯ
(K) อธิ บายและเน้นหนักการทําหน้าที> ความรับผิดชอบ การทํางานร่ วมกับบุคคลอื>น การรับฟัง
ความเห็นของเพื>อนร่ วมกลุ่ม มอบหมายงานเดี>ยว และงานที>ทาํ เป็ นกลุ่ม สนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มยกย่อง
นักศึกษาที>ทาํ ดี เสี ยสละและทําประโยชน์แก่ส่วนรวม
(J) อธิ บายความสําคัญและข้อปฏิบตั ิที>ถูกต้องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ชีLให้เห็นถึง
บทลงโทษในการทําผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ เช่น บทลงโทษการนําผลงานผูอ้ ื>นมาเป็ นผลงานของตนเอง
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(F) ประเมินจากการสอบ
(2) ประเมินจากจํานวนครัLงของการเข้าชัLนเรี ยน การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัLนเรี ยน การ
ส่ งงานและการร่ วมกิจกรรมที>เกี>ยวข้องกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที>ที>ได้รับมอบหมาย การทําข้อสอบ การทํางาน
(4) ประเมินจากการสังเกตการทํางานกลุ่ม การได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม พฤติกรรมการ
แสดงออกเมื>อได้รับฟังความคิดเห็นของเพื>อนร่ วมชัLนเรี ยน
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.2 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(F) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที>สาํ คัญของสาขาวิชาคติชนวิทยา และสามารถ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
(2) มีทกั ษะและสามารถประยุกต์องค์ความรู ้ที>ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันและ/หรื อในการ
ประกอบอาชีพ
(3) สามารถนําหลักการ ทฤษฎี และความรู ้ในสาขาของตนเองบูรณาการเข้ากับความรู ้อื>น ๆ แก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคที>พบในสาขาวิชาของตนเอง
(4) มีความเข้าใจ แยกแยะ และมีทกั ษะสามารถวิเคราะห์ ปั ญหาที>พบในสาขาวิชาของตนเอง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(F) กลยุทธ์การสอนใช้หลากหลายรู ปแบบและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(D) สอนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนืLอหา และการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและ/หรื อในการ
ประกอบอาชีพโดยคณาจารย์ที>มีความรู ้และประสบการณ์
(K) เชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี>ยวชาญในสาขาวิชาและผูม้ ีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพมาถ่ายทอด
ทักษะและประสบการณ์เฉพาะเรื> อง
(J) มอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนศึกษา ค้นคว้า ทํารายงาน และนําเสนอความรู ้ที>ได้จากการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมในชัLนเรี ยน
(E) จัดเนืL อหา หัวข้อ ให้ผูเ้ รี ยนทํางานเดี>ยวหรื อกลุ่มตามความเหมาะสม
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(F) ประเมินจากการสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
(2) ประเมินจากรายงานหรื อชิLนงานที>มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้ารวบรวม
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานหรื อชิLนงานมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมในชัLนเรี ยน
(4) ประเมินจากข้อเสนอโครงการวิจยั
(5) ประเมินจากผลงานวิจยั
.3 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(1) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในการค้นคว้าวิจยั ขยายองค์ความรู ้ให้กว้างขวางขึLน
(2) สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาที>ซบั ซ้อนในสาขาวิชาของตนเอง และเสนอ
แนวทางแก้ไขโดยใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีที>ได้เรี ยนรู ้และ/หรื อบูรณาการกับองค์ความรู ้อื>น ๆ
(3) สามารถคิดอย่างมีระบบและมีวจิ ารณญาณในการแยกแยะ ประเมิน วิเคราะห์
(4) สามารถเสนอแนวคิดริ เริ> ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู ้เดิมเข้ากับองค์ความรู ้ใหม่มา
พัฒนาด้านงานวิชาการและวิชาชีพในสาขาของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) บรรยายเกี>ยวกับความหลากหลายขององค์ความรู ้และแหล่งข้อมูล และอธิ บายวิธีการค้นหา
ข้อเท็จจริ งและการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
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(D) ใช้สถานการณ์/ปั ญหา/กรณี ศึกษาที>เกิดขึLนจริ งในสังคม มาให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา แยกแยะ วิเคราะห์
และทดลองเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้ความรู ้ที>ได้เรี ยนมา
(K) มอบหมายงานที>ตอ้ งใช้ทกั ษะทางวิชาการและหรื อทางวิชาชีพ
(J) ให้ศึกษาค้นคว้าในบางหัวข้อด้วยตนเองแล้วมานําเสนอ
(5) การสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(F) ประเมินจากการสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
(2) ประเมินจากการให้ผูเ้ รี ยนรายงานองค์ความรู ้ ข้อเท็จจริ ง และแหล่งข้อมูล ที>มอบหมายให้ไป
ค้นคว้าศึกษารวบรวม
(K) ประเมินจากความสามารถในการประเมิน แยกแยะ วิเคราะห์ขอ้ มูล ปั ญหา และการเสนอแนวคิด
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
(J) ประเมินจากการอภิปรายและ/หรื อการนําเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่างๆ
.4 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
(F) มีมนุษยสัมพันธ์ที>ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม องค์กร สามารถสื> อสารกับกลุ่ม
หลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) เข้าใจในบทบาท หน้าที>ของตนเอง สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื>นได้ในฐานะที>เป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไขปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(K) มีความรับผิดชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้ งทําเป็ นทีม
(4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทL งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื> อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(1) จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานกลุ่มเพื>อให้เกิดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
(2) จัดกิจกรรมที>ผเู ้ รี ยนต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่องานที>ได้รับมอบหมาย
(3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(4) จัดกิจกรรมที>ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื>น
(5) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการวางแผนพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(F) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการแสดงออก และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
(D) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทํางานกลุ่มและการยอมรับของ
สมาชิกในกลุ่ม
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนที>อยูใ่ นฐานะผูน้ าํ และสมาชิกในกลุ่ม
(J) ประเมินความรับผิดชอบจากการส่ งงาน ชิLนงาน ความสําเร็ จของกิจกรรมที>ได้รับมอบหมายให้ทาํ
ทัLงที>เป็ นกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี>ยว
.5 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต้ องการพัฒ นา
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(F) สามารถระบุและเลือกใช้หลักคณิ ตศาสตร์ และสถิติที>เหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
ประมวลผล หรื อแปลความหมายข้อมูลได้
(2) สามารถแยกแยะ สรุ ปประเด็น และสื> อสารโดยการพูดและ/หรื อการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอได้อย่าง เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒ นา
(F) บรรยายและอธิ บายการเลือกใช้เทคนิคหรื อหลักสถิติต่าง ๆ ที>ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
ประมวลผลหรื อแปลความหมายข้อมูล
(2) บรรยายและอธิ บายวิธีการแยกแยะ สรุ ปประเด็น และสื> อสารโดยการพูดและ/หรื อการเขียนที>
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ
(3) บรรยายและอธิ บายวิธีเลือกใช้รูปแบบของสื> อประเภทต่าง ๆ ในการนําเสนองาน รวมถึงให้มีการ
ฝึ กปฏิบตั ิ
(4) บรรยายและอธิ บายวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื>อการศึกษาค้นคว้าและสื> อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(F) ประเมินจากการเลือกใช้เทคนิคหรื อหลักสถิติในการศึกษา ค้นคว้า
(2) ประเมินจากการแยกแยะ สรุ ปประเด็น และสื> อสารโดยการพูดและ/หรื อการเขียน
(3) ประเมินจากการเลือกใช้รูปแบบของสื> อประเภทต่าง ๆ ในการนําเสนองาน
(4) ประเมินจากวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื>อการศึกษาค้นคว้าและสื> อสารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ
9. แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)

หมวดที หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
+. กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัLน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEF ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ^ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิˆ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้
คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิˆ ของงานที>มอบหมายให้นกั ศึกษา

3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัLน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEF ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที> 2) พ.ศ. DEE2 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)
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หมวดที 6 การพัฒ นาคณาจารย์
+. การเตรีย มการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
F.F จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี>ยวกับ บทบาท หน้าที> ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
F.D จัด ระบบแนะนํา /ระบบพี> เ ลีL ยงโดยอาจารย์ใ หม่ สั ง เกตการณ์ เทคนิ ค การสอนและวิ ธี ก าร
ประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที>เกี>ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่

. การพัฒ นาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
D.F การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
D.F.F ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี>ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
D.F.D สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี>ยวกับการผลิตสื> อการสอน
D.F.K สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี>ยวกับการวิจยั เพื>อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื>น ๆ
D.D.F ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ>มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
D.D.D สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื>อเพิ>มพูนคุณวุฒิ
D.D.K สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั

หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
+. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
+.+ การบริหารหลักสู ตร
มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที>พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร มีการ
ประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื> องอย่างน้อยทุก E ปี

1.2 การบริหารทรัพยากรการเรีย นการสอน
(F) ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที>ได้รับจากการจัดสรร
(2) ใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที>มีอยูเ่ ดิม
(3) ใช้อาคารที>ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื>นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง

1.3 การบริหารคณาจารย์
(1) การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(D) การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
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สร้ างความเข้าใจในระเบียบปฏิ บตั ิที>เกี>ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผูส้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที> กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผูส้ อน/อาจารย์ประจํา
หลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุ มสัมมนา
เพื>อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
(3) การแต่งตัLงคณาจารย์พิเศษ
- มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที>ตอ้ งการความ
เชี>ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
- คณาจารย์ที>ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรีย นการสอน
(F) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิ
ให้เป็ นไปตามหน้าที>ความรับผิดชอบ
(2) การเพิ>มทักษะความรู ้เพื>อการปฏิบตั ิงาน
- จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที>และการบริ หารอย่างสมํ>าเสมอ
- สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและโครงการวิจยั
ของสาขาวิชา

1.5 การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
(F) การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื>น ๆ แก่นกั ศึกษา
- มีอาจารย์ที>ปรึ กษา ทําหน้าที>ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นักศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
- จัดระบบแนะแนวเกี>ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
(D) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที>นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี>ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน> คําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.F สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ E ปี เพื>อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครัLงต่อไป
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3. ตัวบ่ งชีHผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชีLและเป้าหมาย
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ร่ วมประชุมเพื>อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
(D) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. D ที>สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(K) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.K และมคอ.J อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.E และมคอ. O ภายใน OR วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุก
รายวิชาที>เปิ ดสอน
(E) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. W หลังสิL นสุ ดปี การศึกษา ภายใน SR วัน หลังสอบซ่ อม
(O) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิˆ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที>กาํ หนดใน มคอ.K และมคอ.J (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
DE ของรายวิชาที>เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(W) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการ
ดําเนิ นงานที>รายงานใน มคอ.W ปี ที>แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ>งครัLง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ER ต่อปี
(FF) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที>มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี>ยไม่นอ้ ยกว่า K.E1 จากคะแนนเต็ม E.R
(FD) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที>มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี>ยไม่นอ้ ยกว่า K.EF จากคะแนนเต็ม E.R
รวมตัวบ่งชีL (ข้อ) ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชีLบงั คับ (ข้อที>)
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หมวดที ? การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
+. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
+.+ การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที>คาดหวังจากกลุ่ม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
9. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอีย ดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชีLผลการดําเนินงาน ในหมวด W ข้อ W โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์ เพื>อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
---------------------------------------------------
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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กลุ่มภาษา
FOL 3101 ภาษาถิ>นของไทย
3(2-2-5)
(FL 323) (Thai Dialects)
ศึกษาระบบเสี ยงของภาษาถิ>นต่าง ๆ ในประเทศไทย การกลายเสี ยงและการกลาย
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 การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
3(3-0-6)
(FL 344) (Thai Paleography)
ศึกษาตัวอักษรและความหมาย ประวัติความเป็ นมาของอักษรต่าง ๆ ในประเทศไทยจนสามารถ
เข้าใจวิวฒั นาการของตัวอักษรที>เคยใช้ในดินแดนประเทศไทย เช่น อักษรพ่อขุนรามคําแหง
อักษรไทยภาคเหนือ อักษรอีสานและอักษรขอมไทย
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 ภาษาและอักษรไทยเหนื อ
3(2-2-5)
(FL 346) (Northern Thai Language and Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที>ใช้อยูใ่ นภาคเหนื อ ทัLงอักษรยวน (ตัวเมือง) และอักษรไทย ฝักขาม ฝึ ก
การอ่านจนสามารถอ่านวรรณกรรมที>เขียนด้วยอักษรภาคเหนื อ เข้าใจความหมายของถ้อยคําและ
สํานวนต่าง ๆ ศึกษาที>มา(อักษรต้นแบบ) และวิวฒั นาการของอักษรยวนและอักษรไทยฝักขาม
และสามารถเขียนอักษรเหล่านีLได้
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 ภาษาและอักษรอีสาน
3(2-2-5)
(FL 347) (North-Eastern Thai Language and Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที>ใช้อยูใ่ นภาคอีสานทัLงอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อย ฝึ กการอ่านจน
สามารถอ่านวรรณกรรมที>เขียนด้วยอักษรอีสาน เข้าใจความหมายของถ้อยคําและสํานวนต่าง ๆ
ศึกษาที>มา (อักษรต้นแบบ) และวิวฒั นาการของอักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อย และสามารถ
เขียนอักษรเหล่านีLได้
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 อักษรไทยและอักษรขอมไทย
3(3-0-6)
(FL 348) (Thai and Khmer Scripts)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรที>ใช้เขียนในสมุดข่อยต่าง ๆ ฝึ กหัดอ่านจนสามารถอ่านเอกสาร
โบราณของไทยได้ และศึกษาลักษณะตัวอักษรขอมที>ใช้เขียนภาษาไทย ฝึ กหัดอ่านเขียน
เอกสารของไทยที>บนั ทึกด้วยอักษรขอม
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 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
(FL 373) (Introduction to Folklore)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความหมายของคติชน การแยกประเภทวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การจําแนก
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
A study of the history, development, and meaning of folklore, its classification, and methods of
data-collecting.
FOL 3202 วรรณกรรมท้องถิ>น
3(3-0-6)
(FL 374 ) (Regional Literature)
ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ>นต่าง ๆ ทัLง 4 ภาค ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ>นกับวรรณคดี
การวิเคราะห์วรรณกรรม เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื> องอย่างละเอียด
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 ตํานานพืLนบ้าน
3(3-0-6)
(FL 375) (Folk Legends)
ศึกษาลักษณะ ประเภท เนืLอหาของตํานานพืLนบ้าน คุณค่าและบทบาทหน้าที>ของตํานานในสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตํานานกับคติชนประเภทอื>น เลือกศึกษาตํานานบาง
เรื> องอย่างละเอียด
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 นิทานปรัมปรากับคติชน
3(3-0-6)
(FL 376) (Myths and Folklore)
ศึกษาความหมาย ประเภท เนืL อหา การตีความ และบทบาทหน้าที>ของนิทานปรัมปรา ความสัมพันธ์
ระหว่างนิทานปรัมปรากับคติชน 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 การศึกษาเปรี ยบเทียบนิทานปรัมปรา
3(3-0-6)
(FL 377) (Comparative Mythology)
ศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้าง วิวฒั นาการ ลักษณะเด่นของนิทานปรัมปราของโลก ตลอดจน
แนวคิดที>สาํ คัญที>มีอิทธิ พลต่อสังคมและวัฒนธรรม
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 ของโลกในด้านโครงสร้าง รู ปแบบ เนืL อหา ตัวละคร บทบาทหน้าที>ใน
สังคม และความสัมพันธ์กบั วรรณกรรมพืLนบ้านอื>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 คติชนมุขปาฐะล้านนา
3(3-0-6)
(FL 454) (Lanna Oral Folklore)
ศึกษาความรู ้ทวั> ไปเกี>ยวกับคติชนวิทยา เน้นรู ปแบบและความหมายของวรรณกรรม
มุขปาฐะ การจําแนกประเภท และวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะล้านนาอย่างละเอียด
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> องเล่าพืLนบ้าน
K(K-R-6)
(FL 457) (Folk Narrative)
ศึกษาเรื> องเล่าพืLนบ้านในแง่รูปแบบ เนืL อหา บทบาทหน้าที>และการตีความ โดยเน้นความสําคัญ ด้าน
วัฒนธรรมของเรื> องเล่าในสังคมที>มีการสื บทอดตามประเพณี
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 นิทานพืLนบ้าน
3(3-0-6)
(FL 474) (The Folktale)
ศึกษาประเภทและลักษณะของนิทานพืLนบ้าน ทัLงรู ปแบบ เนืLอหา กําเนิด การแพร่ กระจาย การใช้
แบบเรื> องและอนุ ภาค การวิเคราะห์นิทานพืLนบ้านในแง่โครงสร้าง บทบาทหน้าที>ที>มีต่อสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างนิ ทานกับสังคมและวัฒนธรรม
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.

25

FOL 4204 วรรณกรรมภาคเหนือ
3(3-0-6)
(FL 475) (Northern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมภาคเหนื อ อิทธิ พลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคเหนื อ ประเภทของวรรณกรรม
และฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคเหนื อ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคเหนื อกับวรรณคดี
ไทยคลาสสิ ก
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 อิทธิ พลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรม
และฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคอีสานและ
วรรณกรรมภาคเหนือ กับวรรณคดีไทย
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 วรรณกรรมภาคใต้
3(3-0-6)
(FL 477) (Southern Thai Literature)
ศึกษาภูมิหลังวรรณกรรมภาคใต้ อิทธิ พลต่าง ๆ ที>มีต่อวรรณกรรมภาคใต้ ประเภทของวรรณกรรมและ
ฉันทลักษณ์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ รวมทัLงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กบั วรรณคดีไทย
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 วรรณกรรมพืLนบ้านภาคกลาง
3(3-0-6)
(FL 478) (Central Thai Folk Literature)
ศึกษาวรรณกรรมประเภทกลอนสวด (กาพย์) กลอนนิทานของภาคกลาง ซึ> งมีที>มาจากนิทาน
พืLนบ้าน วิเคราะห์โครงเรื> อง สารัตถะ ฉันทลักษณ์ และแนวการเขียนวรรณกรรมพืLนบ้านเหล่านัLน
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 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิ งเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
(FL479) (Comparative Analysis of Regional Literature)
ศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมท้องถิ>นภาคต่าง ๆ ทัLงมุขปาฐะและลายลักษณ์ เปรี ยบเทียบโครงเรื> อง
แก่นเรื> อง สารประโยชน์ โลกทัศน์ต่อสังคม ; ศึกษากําเนิด และการแพร่ กระจายของนิ ทานพืLนบ้าน
การใช้ทฤษฎีแบบเรื> 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 คติชนสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
(FL384) (Children’s Folklore)
ศึกษาคติชนสําหรับเด็กในด้านประเภท รู ปแบบ เนืLอหา คุณค่าและบทบาทหน้าที>ต่อสังคม
โดยเน้นจิตวิทยาเด็กและอิทธิ พลที>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 การศึกษาวิถีชีวต
ิ พืLนบ้าน
3(3-0-6)
(FL 488) (Folklife Studies)
ศึกษาวัฒนธรรมในประเพณี ปรัมปราของไทย โดยเน้นเรื> องการดําเนินชี วติ ในสังคม วัฒนธรรม
วัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ>นอื>น ๆ
A study of Thai traditional cultures, emphasizing the way of life in society, material culture and other
local wisdom.
FOL 4K02 คติชนกับศาสนา
3(3-0-6)
(FL 496) (Folklore and Religion)
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับศาสนา ความเชื>อถือโชคลาง สิ> งศักดิˆสิทธิˆ และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ>น ตลอดจนอิทธิ พลของคติชนที>มีต่อการดํารงชีวติ ในสังคม
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 ทฤษฎีคติชนวิทยาร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(FL393) (Contemporary Folklore Theories)
ศึกษาทฤษฎีคติชนวิทยาในปั จจุบนั โดยเน้นแนวทางการวิเคราะห์เบืLองต้น การแบ่ง
ประเภทของคติชน และบทบาทหน้าที>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> อและศาสนาพืLนบ้าน
3(3-0-6)
(FL 396) (Belief System and Folk Religion)
ศึกษาธรรมชาติและขอบเขตของความเชื> อและการปฏิบตั ิทางศาสนาพืLนบ้านในสังคม
ดัLงเดิมในด้านความหมาย กําเนิด โครงสร้าง วิวฒั นาการ และบทบาทหน้าที>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)
ศึกษาทฤษฎีนิทานและระเบียบวิธีในการศึกษา โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของเรื> องเล่า ภาวะ
แวดล้อมทางวัฒนธรรมและศิลปะการเล่าเรื> อง
A study of folktale theories and research methods with an analysis of the narrative forms,
cultural context, and art of storytelling.
FOL 3404 ลัทธิ นิยมสิ> งลีLลบั และศาสตร์ เร้นลับ
3(3-0-6)
(FL 398) (The Occultism and Mysticism)
ศึกษาสิ> งลีLลบั และศาสตร์ เร้นลับโดยเน้นความเชื> อ ความเชื> อโชคลาง มายาการ เวทมนตร์ คาถา คุณ
ไสย และขบวนการความเชื>อทางศาสนาในสังคมพืLนบ้าน
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 คติชนวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(FL 498) (Applied Folklore)
ศึกษาความรู ้ทวั> ไปเกี>ยวกับคติชนวิทยา ได้แก่ ความหมาย ความเป็ นมา และประเภทของคติชน
วิทยา ปั จจัยด้านคติชนวิทยาทัLงวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื>อ ศาสนา และจารี ตประเพณี เพื>อใช้
วิเคราะห์ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ> งจะนําไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณา
การได้
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
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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เปรีย บเทีย บข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 255
1. ความแตกต่างของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก
วิชาโท หลักสู ตร พ.ศ. DE51
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต ได้แก่
FL KDK ภาษาถิ>นของไทย
FL KJJ การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
FL KWK คติชนวิทยา
FL JWS วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ

วิชาโท หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 255E
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต ได้แก่
FOL 3101 (FL 323) ภาษาถิ>นของไทย
FOL 3102 (FL 344) การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
FOL 3201 (FL 373) คติชนวิทยา
**FOL 4207 (FL 479) วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาคติชน
ให้นกั ศึกษาวิชาโทคติชนวิทยา เลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดก็ได้
วิทยา ที>ไม่ซL าํ กับวิชาโทบังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า F2 หน่วยกิต ของสาขาวิชาคติชนวิทยา (FOL) ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต (หรื อ 4
กระบวนวิชา) เป็ นวิชาเลือก ทัLงนีLวชิ าโทเลือกต้องไม่ซL าํ กับ
กระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาที>เลือกเรี ยนในหมวดอื>น ๆ

2. ความแตกต่างของกระบวนวิชา
รายวิชา หลักสู ตร พ.ศ. DEE1
กลุ่มภาษา
FL KDK ภาษาถิ>นของไทย
FL KJJ การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
FL KJO ภาษาและอักษรไทยเหนือ
FL KJW ภาษาและอักษรอีสาน
FL KJN อักษรไทยและอักษรขอมไทย
กลุ่มวรรณกรรม
FL KWK คติชนวิทยา
FL KWJ วรรณกรรมท้องถิ>น
FL 375 ตํานานพืLนบ้าน
FL 376 นิทานปรัมปรากับคติชน
FL 377 การศึกษาเปรี ยบเทียบนิทานปรัมปรา
FL 378 เทพนิยายเอกของโลก
FL 453 วรรณกรรมค่าวซอ
FL 454 คติชนมุขปาฐะล้านนา
FL 455 มหากาพย์พLืนบ้าน
FL 456 คติชนในวรรณกรรม
FL 457 เรื> องเล่าพืLนบ้าน
FL JWJ นิทานพืLนบ้าน
FL JWE วรรณกรรมภาคเหนือ
FL JWO วรรณกรรมภาคอีสาน

รายวิชา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 255E
กลุ่มภาษา
FOL KFRF (FL KDK) ภาษาถิ>นของไทย
FOL KFRD (FL KJJ) การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
FOL KFRK (FL KJO) ภาษาและอักษรไทยเหนือ
FOL KFRJ (FL KJW) ภาษาและอักษรอีสาน
FOL KFRE (FL KJN) อักษรไทยและอักษรขอมไทย
กลุ่มวรรณกรรม
FOL KDRF (FL KWK) คติชนวิทยา
FOL KDRD (FL KWJ) วรรณกรรมท้องถิ>น
FOL KDRK (FL KWE) ตํานานพืLนบ้าน
FOL KDRJ (FL KWO) นิทานปรัมปรากับคติชน
FOL KDRE (FL KWW) การศึกษาเปรี ยบเทียบนิทานปรัมปรา
FOL KDRO (FL KWN) เทพนิยายเอกของโลก
FOL 4201 (FL 454) คติชนมุขปาฐะล้านนา
FOL JDR2 (FL JEW) เรื> องเล่าพืLนบ้าน
FOL JDR3 (FL JWJ) นิทานพืLนบ้าน
FOL JDR4 (FL JWE) วรรณกรรมภาคเหนือ
FOL JDR5 (FL JWO) วรรณกรรมภาคอีสาน
FOL JDR6 (FL JWW) วรรณกรรมภาคใต้
FOL JDR7 (FL JWN) วรรณกรรมพืLนบ้านภาคกลาง
**FOL JDR8 (FL JWS) วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
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รายวิชา หลักสู ตร พ.ศ. DEE1

รายวิชา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 255E

FL 477 วรรณกรรมภาคใต้
FL JWN วรรณกรรมพืLนบ้านภาคกลาง
FL JWS วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
กลุ่มคติชนเฉพาะทาง
กลุ่มคติชนเฉพาะทาง
FL KNK เพลงสําหรับเด็กและเพลงประกอบการละเล่นของเด็ก **FOL KKRF (FL KNJ) คติชนสําหรับเด็ก
FL 384 คติชนสําหรับเด็ก
FOL JKRF (FL JNN) การศึกษาวิถีชีวติ พืLนบ้าน
FOL JKRD (FL JSO) คติชนกับศาสนา
FL 385 คติชนกับวัฒนธรรม
FL 386 วัฒนธรรมวัตถุ
FL JNJ การแสดงพืLนบ้านของไทย
FL JNE เพลงและดนตรี พLนื บ้านของไทย
FL JNO หัตถกรรมพืLนบ้านของไทย
FL JNW ศิลปะพืLนบ้านของไทย
FL 488 การศึกษาวิถีชีวติ พืLนบ้าน
กลุ่มทฤษฎีทางคติชน
กลุ่มทฤษฎีทางคติชน
FL 393 ทฤษฎีคติชนวิทยาร่ วมสมัย
**FOL KJRF (FL KSK) ทฤษฎีคติชนวิทยาร่ วมสมัย
FL 396 ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบ้าน
FOL KJRD (FL KSO) ระบบความเชื>อและศาสนาพืLนบ้าน
FL 397 ทฤษฎีนิทาน
FOL KJRK (FL KSW) ทฤษฏีนิทาน
FL 398 ลัทธินิยมสิ> งลีLลบั และศาสตร์เร้นลับ
FOL KJRJ (FL KSN) ลัทธินิยมสิ> งลีLลบั และศาสตร์เร้นลับ
FL JSK การเก็บรวบรวมข้อมูลคติชน
FOL JJRF (FL JSN) คติชนวิทยาประยุกต์
FL JSO คติชนกับศาสนา
FL 497 คติชนในสื> อมวลชน
FL 498 คติชนวิทยาประยุกต์
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ภาคผนวก ค
แผนที>แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

รายวิชา

FOL 3101
FOL 3102
FOL 3103
FOL 3104
FOL 3105
FOL 3201
FOL 3202
FOL 3203
FOL 3204
FOL 3205
FOL 3206

(F) มีจิตสํานึกที>ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนัก
ในคุณค่าวัฒนธรรมของชาติ

(J) เคารพสิ ทธิ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
( E) ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพของตน

(K) สามารถนําหลักการ ทฤษฎี และความรู ้ในสาขาของตนเอง
บูรณาการเข้ากับความรู ้อื>น ๆ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที>พบใน
สาขาวิชาของตนเอง

D. ความรู ้

(D) มีทกั ษะและสามารถประยุกต์องค์ความรู ้ที>ได้เรี ยนรู ้ไป
ใช้ในชีวติ ประจําวันและ/หรื อในการประกอบอาชีพ

(J) สามารถเสนอแนวคิดริ เริ> ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู ้เดิม
เข้ากับองค์ความรู ้ใหม่มาพัฒนาด้านงานวิชาการและวิชาชีพในสาขา
ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

(D) เข้าใจในบทบาท หน้าที>ของตนเอง สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื>น
ได้ในฐานะที>เป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไข
ปัญหาหรื อข้อขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(K) มีความรับผิดชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้ งทําเป็ นทีม
(J) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทL งั ของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง

(D) สามารถแยกแยะ สรุ ปประเด็น และสื> อสารโดยการพูด
และ/หรื อการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(K) สามารถเลือกใช้รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอได้อย่าง เหมาะสม

E. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื> อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(F) สามารถระบุและเลือกใช้หลักคณิ ตศาสตร์ และสถิติที>เหมาะสม
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ประมวลผล หรื แปลความหมายข้อมูลได้

J. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(F) มีมนุษยสัมพันธ์ที>ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
องค์กร สามารถสื> อสารกับกลุ่มหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

เว้นว่างหมายถึงไม่เกี>ยวข้อง

3. ทักษะทางปั ญญา

(D) สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาที>ซับซ้อน
ในสาขาวิชาของตนเอง และเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้ความรู ้
ทางภาคทฤษฎีที>ได้เรี ยนรู ้และ/หรื อบูรณาการกับองค์ความรู ้อื>น ๆ
(K) สามารถคิดอย่างมีระบบและมีวิจารณญาณในการแยกแยะ
ประเมิน วิเคราะห์
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(F) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในการค้นคว้าวิจยั ขยายองค์
ความรู ้ให้กว้างขวางขึLน

ความรับผิดชอบรอง

(J) มีความเข้าใจ แยกแยะ และมีทกั ษะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที>
พบในสาขาวิชาของตนเอง

ความรับผิดชอบหลัก

(F) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที>สาํ คัญ
ของสาขาวิชาคติชนวิทยา และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

แผนที>แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

(K) มีความภูมิใจในความเป็ นไทย อนุรักษ์และสื บสานภูมิ
ปัญญาไทย

F. คุณธรรมจริ ยธรรม

(D) มีความซื> อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั หน้าที> และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

รายวิชา

FOL 3301
FOL 3401
FOL 3402
FOL 3403
FOL 3404
FOL 4201

FOL 4202
FOL 4203
FOL 4204
FOL 4205
FOL 4206

FOL 4207
FOL 4208
FOL 4301
FOL 4K02
FOL 4401

(F) มีจิตสํานึกที>ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนัก
ในคุณค่าวัฒนธรรมของชาติ

(K) มีความภูมิใจในความเป็ นไทย อนุรักษ์และสื บสานภูมิ
ปัญญาไทย
(J) เคารพสิ ทธิ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม

F. คุณธรรมจริ ยธรรม

(D) มีความซื> อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั หน้าที> และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

( E) ตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพของตน
(F) มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที>สาํ คัญ
ของสาขาวิชาคติชนวิทยา และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

(K) สามารถนําหลักการ ทฤษฎี และความรู ้ในสาขาของตนเอง
บูรณาการเข้ากับความรู ้อื>น ๆ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที>พบใน
สาขาวิชาของตนเอง

D. ความรู ้

(D) มีทกั ษะและสามารถประยุกต์องค์ความรู ้ที>ได้เรี ยนรู ้ไป
ใช้ในชีวติ ประจําวันและ/หรื อในการประกอบอาชีพ

(J) มีความเข้าใจ แยกแยะ และมีทกั ษะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที>
พบในสาขาวิชาของตนเอง

(K) สามารถคิดอย่างมีระบบและมีวิจารณญาณในการแยกแยะ
ประเมิน วิเคราะห์

3. ทักษะทางปั ญญา

(D) สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาที>ซับซ้อน
ในสาขาวิชาของตนเอง และเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้ความรู ้
ทางภาคทฤษฎีที>ได้เรี ยนรู ้และ/หรื อบูรณาการกับองค์ความรู ้อื>น ๆ
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(F) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในการค้นคว้าวิจยั ขยายองค์
ความรู ้ให้กว้างขวางขึLน

(J) สามารถเสนอแนวคิดริ เริ> ม สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู ้เดิม
เข้ากับองค์ความรู ้ใหม่มาพัฒนาด้านงานวิชาการและวิชาชีพในสาขา
ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

(D) เข้าใจในบทบาท หน้าที>ของตนเอง สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื>น
ได้ในฐานะที>เป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไข
ปัญหาหรื อข้อขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(K) มีความรับผิดชอบในงานที>รับมอบหมายและงานที>ตอ้ งทําเป็ นทีม
(J) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทL งั ของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง

(D) สามารถแยกแยะ สรุ ปประเด็น และสื> อสารโดยการพูด
และ/หรื อการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(K) สามารถเลือกใช้รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอได้อย่าง เหมาะสม

E. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื> อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(F) สามารถระบุและเลือกใช้หลักคณิ ตศาสตร์ และสถิติที>เหมาะสม
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ประมวลผล หรื แปลความหมายข้อมูลได้

J. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(F) มีมนุษยสัมพันธ์ที>ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
องค์กร สามารถสื> อสารกับกลุ่มหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ภาคผนวก ง
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
ของคณาจารย์ ในหลักสู ตร
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2552). วรรณกรรมเอกของไทย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2543). ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2546). คติชนกับศาสนา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2548). นิทานพืนH บ้ าน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2548). การศึกษานิทานพืนH บ้ าน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2549). นิทานปรัมปรากับคติชน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2549). วรรณกรรมภาคเหนือ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2552). ทฤษฎีคติชนวิทยาร่ วมสมัย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2554). ตํานานพืนH บ้ าน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2554). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้ านภาลัย. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2554). วรรณกรรมหลีกหนี. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ประสิ ทธิˆ กาพย์กลอน, ประพนธ์ เรื องณรงค์, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ และ พ.ท.วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์.
(2553). การเตรียมเพือการพูดและการเขีย น. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
นิตยา กาญจนะวรรณ, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ และทิพย์สุเนตร อนัมบุตร. (2554). ลักษณะและการใช้
ภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2540). จากซินเดอเรลลาถึงปลาบู่ทอง. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
____________. (2540). สั ตว์ ประหลาดในนิทาน. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ประพนธ์ เรื องณรงค์ และ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2545). ภูมิปัญญาทางภาษา. กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2546). ไกรทอง วีรบุรุษนักรัก. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ธารอักษร.
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บทความ
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2530). การศึกษาคติชนวิทยาในปั จจุบัน. ใน วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.
2, 4 (สิ งหาคม 2530), กรุ งเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 54 – 69.
____________. (2534). การศึกษาปริ ศนาคําทายในแง่ คติชนวิทยา. ใน ภาษา – จารึก ฉบับ 3. กรุ งเทพฯ :
ภาควิชาภาษาตะวันออก และชมรมรวมใจจารึ ก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 107 – 123.
____________. (2537). ละครนอก. ใน สั งข์ ทอง. เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ,
หน้า 3 – 27.
____________. (2539). ผีข้างถนน : นักโบกที%หายตัว. ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ ฉบับปฐมฤกษ์ .
มกราคม 2539, กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 41 – 56.
____________. (2541). การวิเคราะห์ บทบาทที%เป็ นแบบฉบับสากลของตัวเอก ในวรรณกรรมประเภท
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____________. (2545). มาศึกษานิทานพืน1 บ้ านกันเถอะ. ใน วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ .
มกราคม 2545, กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 81 – 107.
____________. (2546). กุหลาบในเทพนิยาย. ใน ?4 ปี ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส.
มกราคม 2546, กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์พฒั นาศึกษา, หน้า 39 – 54.
____________. (2547). หนูน้อยหมวกแดง : “ไร้ ” หรื อ “ร้ าย” เดียงสา. ใน วารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ . , กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 241 – 254.
____________. (2547). สั งข์ ทอง : การวิเคราะห์ วรรณคดีเชิ งคติชนวิทยา. ใน วารสารรามคําแหง. 21, 1
(มกราคม – มิถุนายน), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 11 – 35.
____________. (2548). ผาวิ%งชู้ : ตํานานรั กดอกเอื อ1 งที%ไ ม่ ร้ ู โ รย. ใน วารสารรามคําแหง. 22, 1 (มกราคม –
มีนาคม), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 156 – 175.
____________. (2548). ตํานานรั กแห่ งลํานํา1 ปิ ง “ผาวิ%งชู้” สุ สานของความรั กต่ างฐานันดร. ใน วารสาร
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ . 25, 1-2 (มกราคม – ธันวาคม), กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 53 – 65.
____________. (2548). ขบวนการล่ าแม่ มด : ความงมงาย หรื อความบ้ าคลั%ง. ใน วารสารรามคําแหง. 22, 3
(กรกฎาคม – กันยายน), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 40 – 54.
____________. (2548). วิเคราะห์ “ด้ านมืด” ของนิทานเรื% องปลาบู่ทอง. ใน วารสารรามคําแหง. 22, 4
(ตุลาคม – ธันวาคม), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 156 – 178.
____________. (2549). เกงกองกับกอร์ กอน : งูเขมร vs งูกรี ก. ใน วารสารรามคําแหง. 23, 2 (เมษายน –
มิถุนายน), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 161 – 171.
____________. (2548). การเป็ นพันธมิตรกับปิ ศาจ. ใน วารสารรามคําแหง. 22, 1 (กรกฎาคม – กันยายน),
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 36 – 46.
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____________. (2548). การกินเหา : พิธีเลือกคู่ใ นสมัยดั1งเดิม. ใน วารสารรามคําแหง. 24, 1 (มกราคม –
มีนาคม), กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 238 – 248.
งานวิจัย
สิ ทธา พินิจภูวดล และคณะ. (วิจยั ร่ วม). (2527). การศึกษาเกียวกับทัศนคติ ความรู้ และ
การปรับตัวต่ อสั งคมของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง. รายงานผลการวิจยั , กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2541). การวิเคราะห์ บทบาททีเป็ นแบบฉบับสากลของตัวเอกในวรรณกรรม
ประเภทเรื องเล่ าพืนH บ้ าน. รายงานผลการวิจยั , กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2543). การเปรียบเทียบในนิทานแบบเรื องที 510 : ซินเดอเรลลา ในสั งคมตะวันตก และ
สั งคมตะวันออก. รายงานผลการวิจยั , กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1003
การเตรี ยมเพื>อการพูดและการเขียน
THA 3212
FOL 3203
FOL 3204
THA 4203
FOL 4204
FOL 3406
FOL 4302

วรรณกรรมเอกของไทย
ตํานานพืLนบ้าน
นิทานปรัมปรากับคติชน
นิทานพืLนบ้าน
วรรณกรรมพืLนบ้าน
ทฤษฎีคติชนร่ วมสมัย
คติชนกับศาสนา

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THS 6500
ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา
THC 6101

มนุษย์กบั การสื> อสาร

หน่ วย/ชม
3/ 0.26
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
หน่ วย/ชม
3/3
3/3

ผู้สอน
รศ. เสาวลักษณ์/ผศ.พ.ท.วิโรจน์/
อ.สุ ภทั รา/ อ.ดร.สุ ภาวดี
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ผู้สอน
รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รศ.อดุลย์/ อ.สุ ภทั รา
รศ.เสาวลักษณ์/
รศ.อดุลย์/ อ.สุ ภทั รา
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นางบุปผา บุญทิพย์
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
พ.ศ. 2515
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
พ.ศ. 2513
ผลงานทางวิชาการ
หนังสื อ
บุปผา บุญทิพย์. (2553). การเขีย น. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
________ . (2553). คติชาวบ้ าน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
________ . (2551). ภาษาไทยเพือการสื อสาร (หน่ วยที 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
________ . (2552). การใช้ ภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บุปผา บุญทิพย์ และ อัครา บุญทิพย์. (2548). ภาษาไทยสํ าหรับอาชี วศึกษาชัH นสู ง. กรุ งเทพฯ :
อักษรเจริ ญทัศน์.
บทความ
บุปผา บุญทิพย์. (2553). ลูกทาสของสุ วฒ
ั น์ วรดิลก. ใน นวนิยายบทวิจารณ์ นวนิยาย 13 เรื องของ
ศิลปิ นแห่ งชาติ. กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริL นติLงกรุ๊ ฟ.
________ . (2552). ความรั กในนวนิยายเรื% องลูกทาส ของรพีพร ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 188 – 197.
________ . (2551). คลินิก : คําทับศัพท์ . ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
หน้า 71 – 76.
________ . (2551). เพลง : บันทึ กสั งคม. เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจยั
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครัLงที> 2. กรุ งเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 93 – 104.
________ . (2551). การสอนคติชนวิทยาสําหรั บชาวต่ างชาติ. ใน รวมบทความประชุ มทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยกวางตุง้ . กวางตุง้ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกวางตุง้ การค้าและภาษาต่างประเทศ.
________ . (2551). นายดั%น : พระเอกตัวจริ งของภาคใต้ . ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 108 – 115.
________ . (2551). เพลงกับการฝึ กคิ ดจิ นตนาการ. ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 63 – 73.
________ . (2550). พระอัจฉริ ยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว จากพระราชนิพนธ์ เรื% องทองแดง.
ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 1 – 13.
________ . (2550). จากเศรษฐกิจพอเพียงถึงความสุ ขของกะทิ . ใน วารสารรามคําแหง. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หน้า 201 – 211.

39

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1004
ความรู ้ทวั> ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
THA 2FRF
FOL 3201
FOL 3202

การเขียน
คติชนวิทยา
วรรณกรรมท้องถิ>น

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
RAM 60R3
บัณฑิตศึกษา
THS 6100
เอกลักษณ์ไทยในภาษาและวรรณกรรม
THS 7109
สัมมนาวรรณกรรมไทย

หน่ วย/ชม
3/ 0.26
3/2
3/2
3/2
หน่ วย/ชม
12/ 2
3/3
3/3

THC 6202

การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ

3/3

THS 63R3

ศิลปะการเขียนภาษาไทย

3/3

ผู้สอน
ศ. ดร. รื> นฤทัย/รศ.บุปผา/
อ.ณัฐวรรณ
รศ.บุปผา บุญทิพย์
รศ.บุปผา บุญทิพย์
รศ.บุปผา บุญทิพย์
ผู้สอน
รศ.รังสรรค์ และคณะ
รศ.บุปผา / รศ. ดร. นิ ตยา
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ.บุปผา / รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์ / อ.พรทิพย์
รศ.บุปผา บุญทิพย์
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นางสาวพรทิพย์ วนรัฐิกาล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม.(จารึ กภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา พ.ศ. 2533

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานประกวด
F. เรื> องสัLน “สุ พรรณหงส์...ชะ” เรื> องสัLนรางวัลช่อการะเกด ประจําปี DEJF
D. นิทานสําหรับเด็ก เรื> อง “เจ้าหญิงร้องไห้” หนังสื อเข้ารอบตัดสิ นประเภทหนังสื อภาพสําหรับเด็ก
รางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด ครัLงที> FF ประจําปี DEEK
K. สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เรื> อง “รฤกโปสการ์ ดนักเรี ยนไทยในยุโรปยุคพระพุทธเจ้าหลวง”
ตําราเรียน
พรทิพย์ วนรัฐิกาล (DEEK) ศิลปะและกลวิธีการเขียน (TH 345) พิมพ์ครัLงที> D กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
เอกสารประกอบการเรียน
พรทิพย์ วนรัฐิกาล (DE39) การเขีย นรายงานทางวิชาการ (TH+5+9, THA111) ภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
. (DEED) การแปรรู ปวรรณกรรม ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
. (DEEJ) ภาษาไทยถินใต้ (99B < ) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ.
. (DEEJ) ปัญหาเรื องการใช้ ภาษาไทยและการเขียนรายงานวิชาการ (RU603) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความ,เรื องสัH น,บทกวี
พรทิพย์ วนรัฐิกาล (DEER) “เพชร : เลิศแห่งรัตนชาติ ศึกษาจากตําราดูเพชรฉบับหมื>นแก้ว” วารสาร
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ DW, F (มกราคม-ธันวาคม).
. (DE40) “สุ พรรณหงส์...ชะ” ใน สุ ชาติ สวัสดิˆศรี (บรรณาธิ การ) ช่ อการะเกด กรุ งเทพฯ : วิญ•ูชน.
. (DE43) “ดอกไม้” ในสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร (บรรณาธิ การ) ศิลปะยืนยาว
ชี วติ สัH น. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน จํากัด.
งานวิจัยร่ วม
ราชบัณฑิตยสถาน (DEED). พจนานุกรมศัพ ท์ วรรณกรรมท้ องถินไทยภาคใต้ เรื อง สุ ภาษิตร้ อยแปด.
กรุ งเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
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ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
THA 1002

ความรู ้ทวั> ไปทางวรรณคดีไทย

THA 3106
ศิลปะและกลวิธีการเขียน
THA 3108
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
THA 3201
วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
THA 4104
การเขียนแบบสร้างสรรค์
ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THC 6202
การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ
THC 6102

ภาษาไทยเพื>อการสื> อสาร

หน่ วย/ชม
0.26/3
3/3
3/2
3/2
3/D
K/D
หน่ วย/ชม
3/3
K/3

ผู้สอน
รศ.ทิพย์สุเนตร /รศ.ทวีศกั ดิˆ/
รศ.ประทีป/อ.พรทิพย์
รศ.น้อมนิจ /รศ.อดุลย์/
อ.พรทิพย์ /อ. ดร.สรตี
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
ผู้สอน
รศ.บุปผา / รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์ / อ.พรทิพย์
รศ.วราคม/ ผศ.อภิชาญ/
อ.พรทิพย์
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นางสาวน้ อมนิจ วงศ์ สุทธิธรรม
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. DEFJ
พ.ศ. 2511

ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
น้อมนิ จ วงศ์สุทธิ ธรรม. (DEJS). วรรณกรรมนิ ราศ (พิมพ์ครัLงที> J). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DEJS). วรรณคดีสุโ ขทัย (พิมพ์ครัLงที> O). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DEER). วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โ นรส (พิมพ์ครัLงที> W). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
ประเภทงานวิจัย
สิ ทธา พินิจภูวดล, น้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม, และผาณิ ต บุญญะวรรธนะ. (DEDS). ความต้ องการงานแปล
ของภาครั ฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ( รายงานผลการวิจยั ). คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
ประเภทบทความ
น้อมนิ จ วงศ์สุทธิ ธรรม. (DEJS). ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกาตามที>ปรากฏใน
ศิลาจารึ ก. วารสารการศึกษาไทย, > (DO), DS-KJ.
______ . (DEJS). นางนพมาศ: สุ ภาษิตสอนหญิง. วารสารการศึกษาไทย, > (DW), ES-OK.
______ . (DEWS). แบบอย่างภรรยาที>ดีในกฤษณาสอนน้องคําฉันท์. วารสารการศึกษาไทย, > (DE), JF-JS.
______ . (DEJS). วัฒนธรรมทางศาสนาในศิลาจารึ กสุ โขทัยหลักที> F. วารสารรามคําแหง, ?> (J), OD-OS.
______ . (DEJS). วิเคราะห์คาํ สอนในสุ ภาษิตพระร่ วง. วารสารรามคําแหง, ?> (K), DKK-DJR.

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1002 ความรู ้ทว>ั ไปทางวรรณคดีไทย
THA 2201
THA 3203
THA 3209
THA 3211

วรรณคดีสุโขทัย
วรรณกรรมนิราศ
วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส
วรรณคดีวจิ ารณ์

หน่ วย/ชม
3/ 0.26
3/K
3/K
3/K
3/K

ผู้สอน
รศ.น้อมนิจ /รศ.อดุลย์/
อ.พรทิพย์ /อ. ดร.สรตี
รศ.น้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม
รศ.น้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม
รศ.น้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม
รศ.น้อมนิจ วงศ์สุทธิ ธรรม

43

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THS 7109
สัมมนาวรรณกรรมไทย

THS 7101

พัฒนาการของวรรณกรรมไทย

หน่ วย/ชม
3/3

K/K

ผู้สอน
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ.น้อมนิ จ /รศ. อดุลย์/
รศ.ทวีศกั ดิˆ/ผศ. พ.ท.วิโรจน์
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พันโท วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (จารึ กภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. DEDO
พ.ศ. DEFS

ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ประสิ ทธิˆ กาพย์กลอน, ประพนธ์ เรื องณรงค์, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, และวิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์.
(DEJN). การเตรี ยมเพื%อการพูดและการเขียน (พิมพ์ครัLงที> K). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์. (DEJR). อักษรไทยและอักษรขอมไทย. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1003 การเตรี ยมเพื>อการพูดและการเขียน
THA 2105
THA 2202
FOL 3105

ความรู ้ทว>ั ไปในการอ่าน
วรรณกรรมอยุธยา
อักษรไทยและอักษรขอมไทย

หน่ วย/ช.ม.
3/ 0.26
K/D
K/D
3/2

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THC 6202 การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ

หน่ วย/ช.ม.
3/3

THS 6505 ระบบความเชื> อพืLนบ้านไทย
THS 7101 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย

K/K
K/K

THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย

3/3

THS 6105

พัฒนาการของภาษาไทย

3/K

ผู้สอน
รศ.น้อมนิจ /รศ.อดุลย์/
อ.พรทิพย์ /อ. ดร.สรตี
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
ผู้สอน
รศ.บุปผา / รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ.วิโรจน์ / อ.พรทิพย์
รศ. อดุลย์ / ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ.น้อมนิจ /รศ. อดุลย์/
รศ.ทวีศกั ดิˆ / ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ.ทวีศกั ดิˆ / รศ. อดุลย์/
ผศ. พ.ท. วิโรจน์
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นายทวีศักดิ^ ปิ นทอง
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2534
อ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2522
ผลงานทางวิชาการ
หนังสื อ
ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง. (DEJ1). วรรณคดีสําหรับวัยรุ่ น. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DE41). วิวฒ
ั นาการแบบเรีย นวิชาภาษาไทย. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DE50). วรรณคดีกับสั งคมไทย. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DEE3). การพัฒ นาทักษะการเขียน. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DE46). นวนิยายกับการเมืองไทยก่ อนและหลังเหตุการณ์ +4 ตุลาคม +< (พ.ศ. B=- ).
กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์รักอักษร.
งานวิจัย
ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง. (DE33). นวนิยายกับการเมืองไทยในช่ วงปี พ.ศ. B= –
: การศึกษาความสั มพันธ์
ของนวนิยายกับการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง. (DE30). ประสบการณ์ การเก็บข้ อมูลงานสนาม ในวารสารสมาคมภาษาและหนังสื อแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ ปี ที> DR ฉบับที> F (เมษายน – กันยายน)
______ . (DE40). การศึกษาความสั มพันธ์ ของนวนิยายกับการเมืองไทยช่ วงปี พ.ศ. ?@AB-?@?? ในวารสารวิจยั
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
______ . (DE43). พ่ อข้ าฯ เพิ% งจะยิม1 กับการบันทึ กภาพเหตุการณ์ EF ตุลาคม ?@EG ผ่ านสื% อวรรณกรรม. ใน
ข่าวรามคําแหง ปี ที> KR ฉบับที> DJ วันที> S – FE ตุลาคม.
______ . (DE48). อุเทน พรหมแดง : อีกหนึ%งแบบอย่ างที%ดีของลูกพ่ อขุน. ในข่าวรามคําแหงปี ที> 34
ฉบับที> JN วันที> DF – DW มีนาคม.
______ . (DE48). ตานะห์ ฮูมี : วรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่ นฟ้าครั1 งที% >. ในวารสาร คนรักหนังสื อ
ปี ที> F ฉบับที> D กรกฎาคม.
______ . (DE48). อดีต ปั จจุบัน และอนาคตนิ ตยสารสตรี . ในวารสารสมาคมภาษาและหนังสื อ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ที> KO ธันวาคม.
______ . (DE49). การเมืองกับดอกไม้ สด. ในวารสารรามคําแหง ปี ที> DK ฉบับที> K กรกฎาคม – กันยายน.
______ . (DE49). “ เสี ยงเพรี ยกจากท้ องนํา1 ” : ศิลป์ เจื อศาสตร์ ว่าด้ วยเรื% อง ชวนเศร้ าของชนกลุ่มน้ อย
‘อูลังลาโว้ ย’ ในวารสารรามคําแหงปี ที> DK ฉบับพิเศษ กรกฎาคม - กันยายน.
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______ . (DE50). ทองแดง : เรื% องธรรมดาที%ไ ม่ ธรรมดา. ในวารสารสมาคมภาษาและหนังสื อแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ที> KN ธันวาคม.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
หน่ วย/ชม
ผู้สอน
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
0.26/3
รศ.ทิพย์สุเนตร /รศ.ทวีศกั ดิˆ/
รศ.ประทีป/อ.พรทิพย์
THA 2102
การพัฒนาทักษะการเขียน
K/D
รศ.ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง
THA 4210
วรรณคดีกบั สังคมไทย
K/D
รศ.ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง
THA 4212
วรรณคดีสาํ หรับวัยรุ่ น
K/D
รศ.ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง
ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THC 6202
การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ

หน่ วย/ชม
3/3

THC 6103
THS 7101

สัมมนาการใช้ภาษาไทย
พัฒนาการวรรณกรรมไทย

K/K
K/K

THS 7109

สัมมนาวรรณกรรมไทย

3/3

ผู้สอน
รศ.บุปผา / รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ.วิโรจน์ / อ.พรทิพย์
รศ.ทวีศกั ดิˆ ปิ> นทอง
รศ.น้อมนิจ /รศ. อดุลย์/
รศ.ทวีศกั ดิˆ / ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
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นายอดุลย์ ตะพัง
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (จารึ กภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2535
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2532
ผลงานทางวิชาการ
หนังสื อ
อดุลย์ ตะพัง. (2543). ภาษาและอักษรอีสาน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
__________ . (2542). ภาษาและอักษรไทยเหนือ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
__________ . (2542). การอ่ านจารึกสมัยต่ าง ๆ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความ
อดุลย์ ตะพัง. (2549). ลัทธิ เทวราช. ใน วารสารรามคําแหง. 23, 3 (กรกฎาคม – กันยายน).
__________ . (2549). กว่ าจะเป็ นอักษรไทย ใน วารสารรามคําแหง. 23, พิเศษ.

งานวิจัย
อดุลย์ ตะพัง. (2543). การเปรียบเทียบไตรภูมิกถากับไตรภูมิฉบับภาษาเขมร. รายงานการวิจยั
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1002
ความรู ้ทวั> ไปทางวรรณคดีไทย
FOL 3102
FOL 3103
FOL 3104
KHM 1001

การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
ภาษาและอักษรไทยเหนือ
ภาษาและอักษรอีสาน
ภาษาเขมรพืLนฐาน 1

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THC 6101
มนุษย์กบั การสื> อสาร
THS 6500

ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา

หน่ วย/ชม
3/3
3/2
3/2
3/2
3/2
หน่ วย/ชม
3/3
3/3

ผู้สอน
รศ.น้อมนิจ /รศ.อดุลย์/
อ.พรทิพย์ /อ. ดร.สรตี
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง
ผู้สอน
รศ.เสาวลักษณ์/
รศ.อดุลย์/ อ.สุ ภทั รา
รศ.เสาวลักษณ์ /รศ.อดุลย์/
อ.สุ ภทั รา
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THS 6101
THS 6105

ภาษากับวัฒนธรรมไทย
พัฒนาการของภาษาไทย

3/K
3/K

THS 6501
THS 6503
THS 6505
THS 7109

วิถีชีวติ พืLนบ้านไทยกับวัฒนธรรมวัตถุ
เรื> องเล่าพืLนบ้านไทย
ระบบความเชื>อพืLนบ้านไทย
สัมมนาวรรณกรรมไทย

3/K
3/K
K/K
3/3

THS 7501

เอกสารพืLนบ้านภาคเหนือ

3/K

รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ.ทวีศกั ดิˆ / รศ. อดุลย์/
ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ. อดุลย์ /ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิˆ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ. อดุลย์ ตะพัง
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นายพลอย แสงลอย
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท (จารึ กภาษาตะวันออก)
ปริ ญญาตรี (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2530

ผลงานทางวิชาการ
ตําราเรียน
KHM 1001 ภาษาเขมรพืLนฐาน F
KHM 1002 ภาษาเขมรพืLนฐาน D
เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิฃา KHM 2001 (ภาษาเขมรพืนH ฐาน 9)
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิฃา KHM 2001 (ภาษาเขมรพืนH ฐาน 9)

ตําแหน่ ง / หน้ าทีทีรับผิดชอบ
กรรมการในมหาวิทยาลัย รามคําแหง
กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
KHM 1002 ภาษาเขมรพืLนฐาน D
KHM 2001 ภาษาเขมรพืLนฐาน K
KHM 2002 ภา ษาเขมรพืLนฐาน J
FOL 4205 วรรณกรรมภาคอีสาน
LAO 2001 ภาษาลาวพืLนฐาน K
LAO 2002 ภาษาลาวพืLนฐาน J

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/D
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
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นางสาวสุ ภัทรา บุญปัญญโรจน์
ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รปศ.ม. (บริ หารโครงการ และนโยบาย)
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์
วส.บ. (การกระจายเสี ยงทางวิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2538

ผลงานทางวิชาการ
บทความ
สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์ . (DEER). ภาวะบริ โ ภคนิยมในสั งคมไทย: ปั จจัยผลักดันสู่ สังคมใหม่ . ใน วาริ ศา พลายบัว
(บก.). รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ . (น.F-FF). กรุ งเทพ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
THA 1003

ชื อวิชา
การเตรี ยมเพื>อการพูดและการเขียน

หน่ วย/ชม
R.DO/K

THA 4103
THA J105

การเขียนสารคดี
การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น

K/D
K/D

ผู้สอน
รศ.เสาวลักษณ์ / ผศ. พ.ท.วิโรจน์ /
ดร.สุ ภาวดี / อ. สุ ภทั รา
อ. สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์
อ. สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
THC 6101

ชื อวิชา
มนุษย์กบั การสื> อสาร

หน่ วย/ชม
K/K

ผู้สอน
รศ.เสาวลักษณ์ /รศ.อดุลย์ ตะพัง/
อ. สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์
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นางสุ ภาวดี เจริญเศรษฐมห
ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2548
พ.ศ. DE34

ผลงานวิชาการ
บทความ
สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห.(25ER). การคิ ดเชิ งระบบ. ในวารสารรามคําแหง. DJ ,3 (กรกฎาคม – กันยายน)
______ . (25JS). ภาษากับบริ บทของการสื% อ. ในวารสารรามคําแหง. DK ,F (มกราคม - มีนาคม).
______ . (25JN). ความเชื% อมิติแห่ งเหตุผลและความงมงาย. ในวารสารรามคําแหง. DD , K (กรกฎาคม –
กันยายน).
______ . (25JW). สั งฆเภท และความเป็ นมา. ในวารสารรามคําแหง. DF ,F (มกราคม - มีนาคม).
______ . (25JE). โฮมสคูล ทางเลือกใหม่ ของการศึกษาไทย. ในวารสารรามคําแหง. FS , (ตุลาคม –
ธันวาคม).

งานวิจัย
วิถีชีวติ ชาวล้านนาจากวรรณกรรมค่าวซอเรื> องหงส์หิน, 2553.
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ขององค์อาชีพท้องถิ>น,2548.

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1003 การเตรี ยมเพื>อการพูดและการเขียน
THA 3206
THA 4212
FOL 4208
FOL 4401

หน่ วย/ชม
3/0.26

วรรณกรรมคําสอน
3/2
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3/2
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ>นเชิงเปรี ยบเทียบ
3/2
คติชนวิทยาประยุกต์
3/2

ผู้สอน
รศ. เสาวลักษณ์ /ผศ.วิโรจน์
อ.ดร.สุ ภาวดี /อ.พัฒนเดช
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
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นางสาวณัฐวรรณ ชังใจ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ D)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2544

ผลงานวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอน วิชา THA 4101 (LI 433) วิวฒั นาการของภาษาไทย , DEE3.

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
THA 1004

ชื อวิชา
ความรู ้ทวั> ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย

THA 3205
THA 3209
THA 4101
THA 4F02

วรรณกรรมการแสดง
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วิวฒั นาการของภาษาไทย
ภาษาไทยเพื>อศิลปะการสื> อสาร

หน่ วย/ชม
3/ 0.26
3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
ศ.ดร.รื> นฤทัย/
รศ.บุปผา/อ.ณัฐวรรณ
อ.ณัฐวรรณ ชัง> ใจ
อ.ณัฐวรรณ ชัง> ใจ
อ.ณัฐวรรณ ชัง> ใจ
อ.ณัฐวรรณ ชัง> ใจ
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นายพัฒ นเดช กอวัฒ นา
ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา
อ.ม. (ไทยศึกษา)
ศศ.บ. (ปรัชญา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553
พ.ศ. DEJ8

ผลงานวิชาการ
-

งานวิจัย
-

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี )
รหัสวิชา
ชื อวิชา
THA 1003
การเตรี ยมตัวเพื>อการพูดและการเขียน
THA 2103
THA 3213
FOL 3205
FOL 3403
MUS 1003

วิวฒั นาการหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
การศึกษาเปรี ยบเทียบนิทานปรัมปรา
ทฤษฏีนิทาน
ดนตรี วจิ กั ขณ์

หน่ วย/ชม
3/0.26
3/2
3/2
3/2
3/2
D/2

ผู้สอน
รศ. เสาวลักษณ์ /ผศ.วิโรจน์
อ.ดร.สุ ภาวดี /อ.พัฒนเดช
อ.พัฒนเดช กอวัฒนา
อ.พัฒนเดช กอวัฒนา
อ.พัฒนเดช กอวัฒนา
อ.พัฒนเดช กอวัฒนา
อ.พัฒนเดช กอวัฒนา
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย รามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชัH นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
โดยที>เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัLนปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนีL
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเH รียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชัH นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้ อ 2. ข้ อบังคับให้ ใช้ บังคับ ตัHงแต่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัLนปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัLนปริ ญญาตรี (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัLนปริ ญญาตรี (ฉบับที> 3) พ.ศ. 2549
ข้ อ 4. ในข้ อบังคับนีH เว้ นแต่ จะมีข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่ างอืน
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้ อ 5. ผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา คุณวุฒ ิและคุณสมบัต◌ิ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ> งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตัLงแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึLนไปและเป็ นผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ> งได้ปฏิบตั ิงานมาแล้ว รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อ
เทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก - สภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาค
บังคับการศึกษาขัLนพืLนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ > ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
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ข้ อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนีL
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที>สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที>จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื> องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื> อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที>สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที>ได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื>นตามที>มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้เพียงคณะหรื อ
สาขาวิชาเดียวเท่านัLน จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื>นในขณะที>ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครัLงหรื อหลายครัLงหรื อตลอดทัLงปี ก็ได้ ทัLงนีLให้เป็ นไป
ตามที>มหาวิทยาลัยกําหน
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซืL อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที>และวิธีการที>
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนีLให้แก่ สํานักบริ การทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที>กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที>ได้กาํ หนดไว้นL นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิˆ การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณีสมัครด้ วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึLนทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ> งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที>ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่ง
หัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึLนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที>เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจ
ออกหนังสื อรับรองนัLน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัLนหนึ>ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด
2
นิLว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื>น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี>ยนชื>อตัว ชื>อสกุล หรื อคํานําหน้าชื> อ การ
สมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
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7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
(1) ใบสมัครและใบขึLนทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ> งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที>ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากอง
หรื อเทียบเท่าขึLนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที>เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อ
รับรองนัLน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัLนหนึ>ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2
นิLว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิLว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื>น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี>ยนชื>อตัว ชื> อสกุล หรื อคํานําหน้าชื>อ
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลง
นามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน
สาขาวิชาที>สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื>นใดตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ> งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที>ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้า
เป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั>ง
ให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนัLนเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที>อธิ การบดีสั>งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ เป็ น
จริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ>ง หรื อหลักฐานใดที>ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้
มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที>ได้
ชําระไว้แล้วทัLงสิL นรวมทัLงผลการสอบที>ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้ อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื>นเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนีL
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที>กาํ หนดไว้ตามข้อ 7
และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนีLโดยอนุ โลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์ที>คณะกรรมการประจําคณะ ที>รับเข้าศึกษากําหนด ทัLงนีLจะต้องเป็ นวิชาที>สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที>สมัคร
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8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที>ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อ 14 ทัLงนีL ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที>คณะกรรมการ ประจําคณะที>
รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้ อ 9. ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาทีมีสิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต นอกเหนื อจากที>กาํ หนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื>นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ> งจะประกาศให้ทราบ
เป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 10. การรับสมัครผู้ได้ รับปริญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ> งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพื>อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ>งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ
ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที>สมัคร กลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบ
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที>โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที>นกั ศึกษาสอบได้ก่อน การ
ขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ> งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไป ตาม
หลักเกณฑ์ที>คณะกรรมการประจําคณะที>รับเข้าศึกษากําหนด
ข้ อ 11. การชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย นค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึนH ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
ค่าขึLนทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นราย
หน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที>และวิธีการที>มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนิ นการตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามที>
มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิL นตามที>มหาวิทยาลัย
กําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื>น
11.3 เมื>อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึLนทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับลงทะเบียน
เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที>มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตัLงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป ประกอบตัวเลข
10 ตัวดังนีL
BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที>เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที>ใช้ตรวจสอบเลขทัLง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit)
เมื>อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี>ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ>มเลขอีกกลุ่มหนึ>ง มี 4 ตัว ดังนีL
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FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที>ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที>ยา้ ยเข้า เลขประจํา
คณะและเลขประจําสาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 13. การลงทะเบียนเรีย น
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที>ปรึ กษาตามที>มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตัLงอาจารย์ที>ปรึ กษานัLน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัLงและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื>นให้ทาํ หน้าที>แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความ
ประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษา
ต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และสถานที> ให้เป็ น ไปตามที>
มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที>ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ก็
ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชัLนปี ที> 1 ซึ> งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที>
ปรึ กษาหรื อผูท้ ี>มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชัLนปี ที> 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที>นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที>กาํ หนดไว้ในวรรค แรก
คณบดีหรื อผูท้ ี>ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ินL ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารตามที>มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ>งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด สอน
กระบวนวิชานัLนก็ได้
ข้ อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื>อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา ได้
คํานวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื> องจากภาค การศึกษา
สุ ดท้ายของปี การศึกษาที> 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียง
พอที>จะได้รับการเสนอชื>อเพื>อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ L นั เป็ นอันสิL นสุ ดลง แต่อาจสมัคร
กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที>สมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที>คณะกรรมการประจําคณะที>รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบ
โอน หน่วยกิต ตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิ ซL าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วย
กิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้ อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี การศึกษา
หนึ>งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer
session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชัLน 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา
8 สัปดาห์ (เรี ยนในชัLน 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
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15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรื อ
ภาควิชาใด มีหน้าที>เกี>ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานัLนๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัLงนีL
คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํLากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที>เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา (Course) กระบวน
วิชาหนึ>งๆ กําหนดเนืLอเรื> องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการสอนกระบวน
วิชาหนึ>งๆ เสร็ จสิL นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที>ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที>นกั ศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย แต่ละ
กระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ี คิดดังนีL
15.5.1 กระบวนวิชาที>ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว> โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา กําหนดให้มี
ค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที>ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติใช้เวลา 2 ชัว> โมง
หรื อ 3 ชัว> โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วยกิต ทัLงนีLขL ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชา
นัLนๆ และตามที>แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ>งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชาจํานวนหน่วยกิต
ชื>อเต็มของกระบวนวิชา เนืLอเรื> องที>จะสอนในกระบวนวิชานัLน และพืLนฐานของนักศึกษาที>ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานัLนได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพืLนฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนีL
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชัLนของกระบวนวิชาดังนีL
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชัLนปี ที> 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชัLนปี ที> 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชัLนปี ที> 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชัLนปี ที> 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบาง
ตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที>ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื>องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข
“1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที>ไม่สอนต่อเนื>องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น
15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, .....
เรื> อยๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ>มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนัLนจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวน
วิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื>อจะได้ใช้เลขที>วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที>เพิ>มขึLนใหม่
15.9 ในกรณี ที>ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานัLนไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานีL ตัLงแต่เมื>อไร
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15.10 ในกรณี ที>เพิ>มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที>ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความ
จําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที>ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ด
สอนครัLงแรกเมื>อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที>มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะ
นับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ>งเท่านัLน
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนีL
15.12.1 นักศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัLนปี ที> 1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัLนปี ที> 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัLนปี ที> 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที>มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัLนปี ที> 4 (Senior)
ข้ อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที>นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ครัLง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื>อสิL นภาคการศึกษาหนึ>งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา
แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ซ> ึ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวน
วิชาที>เปิ ดสอนเมื>อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครัLงสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานัLนสิL นสุ ดลง
16.2 กรณี ที>ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ>งครัLง ต่อภาค
เรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที>สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตาม เงื>อนไขดังนีL
16.2.1 กระบวนวิชาที>สอบตกในภาค 1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที>จะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้องดําเนิ นการ
ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนัLน ส่ วนกระบวนวิชาที>สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อ
ภาคฤดูร้อน นักศึกษาที>จะใช้สิทธิˆ สอบซ่อมต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไป
เท่านัLน เมื>อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่อมสิL นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที>มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที>มีการสอบซํLาซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนัLน
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนัLนผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที>มีสิทธิ สอบและนักศึกษาที>
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้อกั ษรระดับ
คะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ> งกําหนดขึLนไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการเรี ยน ของ
นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตัLงแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ>าสุ ด (F) ดังนีL
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที>นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านัLน จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวน
วิชานัLนเป็ นหน่วยกิตสะสม
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16.6 ในกรณี ที>นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ>งครัLงให้นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
เพียงครัLงเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที>มีค่าระดับคะแนนมากที>สุด หากกระบวนวิชานัLนมีค่าระดับคะแนนที>เท่ากัน ให้นบั ค่า
ระดับคะแนนครัLงสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที>นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที>ระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาที>เทียบเท่ากัน แม้จะไม่
มีการเปลี>ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ>งเท่านัLนเป็ นหน่วยกิตเพื>อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที>นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการสอบไล่
ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ L นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัLน
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที>นกั ศึกษา
สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านัLน สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ> งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ
ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที>อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี>ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนีL

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที>นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที>นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี>ย สะสมไว้
ข้ อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที>ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ>ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี>ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้
ยกเว้นในกรณี ที>นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที>มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานัLน ให้ขอ ค่า
หน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี>ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื>นแทน ซึ> งอาจต้องเสี ยเงินเพิ>มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่
เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที>ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํLาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน และเพิ>ง
รู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานัLนๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที>อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที>ได้ลง ทะเบียน
เรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ L นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัLน
17.4 นักศึกษาที>เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที>ครบหลักสู ตรนัLน ทัLงนีLเมื>อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษา ใน
ภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนัLนเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนนัLน ส่ วนค่า ธรรม
เนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้ อ 18. การย้ ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที>ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี>ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการขอย้ายโดยยืน> คําขอตามแบบ
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที>ตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด
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18.2 นักศึกษาที>ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี>ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า2
ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี>ยนสาขาวิชา จะต้องยืน> คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้ อ 19. การขอคืนเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย น และค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที>ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานัLนไว้มีสิทธิ ขอคืน
เงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัLนเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํLาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมารู ้
ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ L นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัLนเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํLาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมารู ้
ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ L นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัLนเป็ นราย หน่วยกิตเต็ม
จํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที>มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1,
19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนิ นการภายในภาคการศึกษาที>ได้ชาํ ระเงินนัLนไว้
ข้ อ 20. การเสนอชื อเพือรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื>อนไขที>กาํ หนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื>อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานัLนได้ ใน
การขอรับปริ ญญานีLนกั ศึกษาจะต้องยืน> คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที>มหาวิทยาลัยกําหนดที>สาํ นักบริ การทางวิชาการ และ
ทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที>จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที>โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื>นตามข้อ 8
และผูท้ ี>ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ> งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10
ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที>ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที>คณะกรรมการ
ประจําคณะที>รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื> อเพื>อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื>อสิL นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื>อนักศึกษาที>เรี ยนจบหลักสู ตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื>อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที>เรี ยนจบหลักสู ตรชัLนปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความประพฤติดี
และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที>สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที>กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื> อ ให้
ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนีL
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ>งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที>สอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี> ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัLงหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที>สอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ> งหนึ>งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัLงหมด แต่ไม่ถึงสามในสี> ทัLงนีL ต้องไม่เคยลง
ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานัLนมากกว่าหนึ>งครัLง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน
วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที>ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ> งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที>เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ
9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื> อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครที>มีหน่วยกิตสะสม
เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น ราย
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กระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นราย
กระบวนวิชาเพื>อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ> งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษา
ต่อเนื>อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที>กาํ หนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจ
พิจารณาเสนอชื>อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุ โลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนีLสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนีLสินให้หมดสิL นเสี ยก่อน จึงจะได้รับ
การเสนอชื> อให้ได้รับปริ ญญา
ข้ อ 21. การอนุมัติให้ ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครัLง คือ เมื>อสิL นภาคหนึ>ง
ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ>งครัLง ซึ> งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึLนทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนัLน จะไม่ ◌่
ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้ อ 22. การให้ อนุปริญญา
นักศึกษาอาจยืน> คําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื>อได้เรี ยนครบหลักสู ตรและเงื>อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที>กาํ หนดไว้ใน
แต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต>าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้ อ 23. การให้ เหรีย ญรางวัลแก่ ผ้ ูเรีย นดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ> งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตามแบบที>
มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที>ได้รับปริ ญญาตรี ซึ> งได้หน่วยกิตสะสมของ
อักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัLงหมด
ข้ อ 24. ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนีH ในกรณีพ เิ ศษให้ อธิการบดีมีอํานาจสั งและปฏิบัติการตามที
เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที> 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชันปริญญาตรี
(ฉบับที" $)
พ.ศ. 255$

---------------------โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไ ขเพิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี&
ข้อ - ข้อบังคับนี&เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี (ฉบับที 0) พ.ศ. 0220”
ข้อ 0 ข้อบังคับนี&ใ ห้ใ ช้บงั คับตั&งแต่ภาค - ปี การศึกษา 0220 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.0 ของข้อ 3 และข้อ 4 และความใน -3.5 ของข้อ -3 และข้อ -5 และความใน 06.- ของ
ข้อ 06 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี พ.ศ. 022- และให้ใ ช้ความดังต่อไปนี&แทน
“3.0 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี (ฉบับที 0) พ.ศ. 0257”
“ข้อ 4 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี&
4.- ไม่เป็ นผูม้ ีโ รคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.0 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนืองจากกระทําความผิด หรื อมีความประพฤติเสื อมเสี ย
4.5 มีคุณสมบัติอย่างอืนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด”
“-3.5 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบี ยนได้ไ ม่นอ้ ยกว่า A หน่วยกิ ต และไม่เกิ น 00 หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน A หน่วยกิต
ใ นกรณี ที นัก ศึ ก ษาขอลงทะเบี ยนเรี ยนเกิ น กว่ า ที กํา หนดไว้ใ นวรรคแรก คณบดี หรื อผู ้ที ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิใ ห้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน 05 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -0 หน่วยกิต ในภาค
ฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ีจะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -7
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิใ ห้ลงนามอนุมตั ิใ นแบบคําร้องหรื อเอกสารทีมหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ -5 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ กษาเพื อรับ ปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิ น 7 ปี การศึ กษาสําหรับ หลัก สู ตร 5 ปี ไม่เกิ น -6 ปี
การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 2 ปี และไม่เกิน -0 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี
การนับระยะเวลา 7 ปี การศึกษา -6 ปี การศึกษา และ -0 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โ ดย
ถือว่า - ปี การศึกษา มี 0 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนืองจากภาคการศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั&นๆ ก็ใ ห้นบั รวมด้วย
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ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 7 ปี การศึกษา -6 ปี การศึกษา และ -0 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษายังไม่
เพียงพอทีจะได้รับการเสนอชือเพือรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ & นั เป็ นอันสิ& นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ใ นคณะใดก็ไ ด้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิ ตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึ กษาใหม่ตามวรรคสาม
ได้ ตามทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึกษาเห็นสมควร โ ดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโ อนหน่ วยกิ ตตามที มหาวิทยาลัย
กําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิB ซํ&าซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ -6 วรรคสอง”
“06.- นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงือนไขทีกําหนดไว้ใ นแต่ละ
สาขาวิชา มีหน่ วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า -56 หน่ วยกิ ตจึ งจะได้รับการเสนอชื อให้ไ ด้รับปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั&นๆ ได้ สําหรับ
นักศึกษาทีเข้าศึกษาตั&งแต่ปีการศึกษา 0257 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงือนไขทีกําหนด
ไว้ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ชา มี จาํ นวนหน่ วยกิ ตสะสมไม่ น้อ ยกว่า -06 หน่ วยกิ ต ของหลัก สู ตร 5 ปี ไม่น้อ ยกว่า -26 หน่ วยกิ ต ของ
หลักสู ตร 2 ปี และไม่นอ้ ยกว่า -76 หน่วยกิต ของหล◌ักสู ตร O ปี จึงจะได้รับการเสนอชื> อให้ได้รับปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั&นได้
เช่นกัน
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาที โ อนมาจากสถาบันอุ ดมศึ ก ษาอื นตามข้อ 7 และผู ท้ ี ได้รับ ปริ ญญา อนุ ป ริ ญญา
ประกาศนี ยบัตร ซึ งมหาวิ ท ยาลัยรามคํา แหงรั บ รอง และเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ -6 ต้อ งศึ ก ษาใ ห้ไ ด้ห น่ ว ยกิ ตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชือเพือขอรับปริ ญญาตรี
การขอรับปริ ญญา นักศึ กษาต้องยืนคําขอสําเร็ จการศึ กษาครบหลักสู ตรที คณะที สังกัด และมายืนคํา
ขอรับปริ ญญาตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด ทีสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายทีสําเร็ จ
การศึกษา”
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี&
ประกาศ ณ วันที 04 พฤษภาคม พ.ศ. 0220

ลงนาม
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

