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หลักสู ตรวิชาโทภาษากรีก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช )
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย รามคําแหง
คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ /ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษากรี ก

หมวดที - ข้ อมูลทัวไป
1. ชื อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรวิชาโทภาษากรี ก
ภาษาอังกฤษ A Minor Program in Modern Greek
2. ชื อปริญญา และสาขาวิชา
-ไม่ มี –
3. วิชาเอก
-ไม่ มี 4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร < หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
.- รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรวิชาโท
. ภาษาทีใช้ ภาษาไทย และภาษากรี ก
.? การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
×
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที9สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี
.< ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
⌧ ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ ความร่ วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิ การกรี ซ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื9นๆ
. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา -ไม่ มี –
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6.

สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ................................
×
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. DEE5
⌧ หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที9 G ปี การศึกษา DEEE
ที9ประชุม ทปม. (ที9ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที9 .............................
ครัJงที9 ............/....... เมื9อวันที9 .......... เดือน ............... พ.ศ. .......................
ที9ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัJงที9 .............../................
วาระที9 .................... เมื9อวันที9............ เดือน ..................... พ.ศ. .................
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื9อวันที9 ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื9อวันที9 ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที9มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชี พ ทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
Q.G ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั
Q.D ล่ามหรื อนักแปล
Q.R พนักงานบริ ษทั
8.5 พนักงานในธุ รกิจท่องเที9ยวไทย และต่างประเทศ
Q.E มัคคุเทศก์
Q.T ประกอบอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร

ตําแหน่ ง
ลําดับที
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
G.
นางสาว อุษา กรทับทิม รองศาสตราจารย์
ชื อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

คุณวุฒ ิการศึกษา
Ph. D
Maîtrise
อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Comparative Literature
L’enseignement
du français à l’étranger
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์

University of Ioannina
Université Paul Valéry
Montpellier
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา

Greece
France

2523
2517

ไทย

2514
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-I.สถานทีจัดการเรียนการสอน
อาคารที9ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื9น ๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิo-สุ วรรณนภาศรี กรุ งเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒ นาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
--.- สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
กรี ซเคยเป็ นประเทศที9 มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมานานกว่า Tsss ปี เป็ นแหล่งกําเนิ ดของ
อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมกรี กโบราณไม่ว่าจะเป็ นอารยธรรมด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเมือง การแพทย์ คณิ ตศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ล้วนปรากฏอยู่
ในวัฒนธรรมตะวันตกมาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนีJที9ตJ งั ของประเทศกรี ซซึ9 งอยูใ่ นแหลมบอลข่านยังเป็ น
ชัยภูมิที9ดีเป็ นประตูไปสู่ การค้าขายในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันออก ยุโรปตอนกลางและยุโรปเหนื อ
อีกด้วย ดังนัJนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกรี กจะช่วยให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกได้ง่ายขึJน
รวมทัJงเข้าใจคนกรี กในปั จจุบนั อันจะนําไปสู่ การมีความสัมพันธ์ที9ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กรี ซ ทัJงด้านการศึกษา ด้านธุ รกิจการติดต่อค้าขายและการท่องเที9ยว อีกด้วย
--. สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม
ภาษากรี กเป็ นภาษาซึ9 งเป็ นรากฐานของอารยธรรมตะวันตก เอกสาร หนังสื อ ด้า น
การแพทย์ รั ฐศาสตร์ ศิ ลปะ ปรั ชญา และโบราณคดี ฯลฯ ได้มีการบันทึ กไว้เป็ นภาษากรี ก ปั จจุ บนั
ประเทศไทย และประเทศกรี ซ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ันมากขึJ น ทัJง ด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ การ
ท่ อ งเที9 ย ว และการแลกเปลี9 ย นความรู ้ ด้า นวัฒนธรรม จึ ง ทํา ให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ สนใจ ที9 จะเรี ยนรู ้ เกี9 ยวกับประเทศกรี ซมากขึJน เพื9อพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทัJงสองให้ดียง9ิ ขึJน ตลอดจนสามารถนําความรู ้ไปปรับใช้กบั ชี วิตของตนเองและพัฒนา
ตนเองให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื9นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ --.- และ --. ต่ อการพัฒ นาหลักสู ตร และความ
เกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒ นาหลักสู ตร
GD.G.G การพัฒนาหลักสู ตร จะเน้นการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมปั จจุบนั
12.1.2 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ที9ได้รับไปพัฒนาตนเองต่อไปได้
GD.G.R หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนตระหนักในความสําคัญของการเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
แนวคิด ความเชื9อ ของชาวกรี กโดยผ่านทางภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมกรี ก
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
GD.D.G สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที9มีมาตรฐานเป็ นที9ตอ้ งการของสังคม
GD.D.D สถาบันต้องสนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนทุกเมื9อ
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-?. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาที
เปิ ดสอนเพือให้ บริการมหาวิทยาลัย /คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน)
GR.G รายวิชาในหลักสู ตรที9เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื9น
-ไม่มีGR.D รายวิชาในหลักสู ตรที9เปิ ดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื9นที9
ต้องมาเรี ยน
-ไม่มีGR.R การบริ หารจัดการ
-ไม่มี-

หมวดที ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตที9มีความรู ้คู่คุณธรรมมีความรู ้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรมเพื9อสร้างสรรค์
สังคมไทยให้ยงั9 ยืนและเป็ นที9ยอมรับในภูมิภาค
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
ความสําคัญของหลักสู ตรวิชาโทภาษากรี ก คือการผลิตบุคลากรที9มีศกั ยภาพ มีองค์
ความรู ้ในทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมอันเป็ นพืJนฐานของการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างยัง9 ยืน
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตรวิช าโทภาษากรี ก เปิ ดสอนในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามคําแหง
ตัJงแต่ พ.ศ.DEvD สาขาวิชาฯได้ปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรเพื9อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับแนวโน้ม
ความต้องการของสังคม และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทัJงสอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธานและ
วัตถุ ประสงค์ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหงและที9 สําคัญเพื9อตอบสนองต่อการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที9ยวยังประเทศกรี ซและดินแดนที9มีชาวกรี กอาศัยอยู่
-.<

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
G.v.G เพื9อให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจและสื9 อสารภาษากรี กได้ทJ งั ในด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน
G.v.D เพื9อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมกรี ก
G.v.R เพื9อส่ งเสริ มให้มีการศึกษาหาความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆจากเอกสารภาษากรี ก
G.v.v เพื9อส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรี ซ
G.v.E เพื9อเป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิจยั เกี9ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรี ก
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2. แผนพัฒ นาปรับปรุ ง
แผนการพัฒ นา/เปลียนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานไม่ต9าํ กว่า
มาตรฐานที9 สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- ติดตามและประเมิน
หลักสู ตรอย่างต่อเนื9 อง

2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

-

3. ปรับปรุ งสื9 อการเรี ยนการ
สอนให้มีความ เหมาะสม
แผนส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนที9เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

-

4. พัฒนาบุคลากร อาจารย์
ที9เกี9ยวข้องกับการเรี ยน
การสอนให้มีความรู ้ทนั
การเปลี9ยนแปลงทาง
วิชาการและเพิ9ม
ประสบการณ์ให้มี
หลากหลาย

-

-

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีK
- เอกสารการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
- รายงานการประเมิน
หลักสู ตร
ศึกษาและติดตามการ
- รายงานผลการ
เปลี9ยนแปลงตามความ
ประเมินความพึงพอใจของ
ต้องการสังคม
ผูใ้ ช้บณั ฑิต (ร่ วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์ )
ปรับปรุ งสื9 อให้มีความ
- สื9 อการเรี ยนการสอน
เหมาะสม
ได้รับการปรับปรุ งมี
พัฒนาระบบสารสนเทศที9
ความเหมาะสมและ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เพียงพอ
ตนเองอย่างต่อเนื9อง
- ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนต่อระบบ
สารสนเทศที9
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ
- จํานวนโครงการ
การเพิ9มความรู ้และ
พัฒนาอาจารย์
ประสบการณ์โดย
- จํานวนอาจารย์ที9
การศึกษา ดูงาน เข้าร่ วม
ได้รับการเพิ9มพูน
อบรม ประชุมสัมมนา ทํา
ความรู ้
วิจยั ที9สอดคล้องกับการ
เรี ยนการสอน
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หมวดที ? ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
-.

ระบบไตรภาค

ระบบจตุรภาค

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี

ไม่มี

-.? การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที9 G
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที9 D
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัJนปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEG
ข้อE และข้อ T และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที9 D) พ.ศ.
DEED ข้อ T (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
.? ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
และตัวอักษรกรี ก
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
- จัดให้มีหน่วยงานแนะนําการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน และมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาโดยมีชวั9 โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที9ประกาศไว้ที9ภาควิชาฯ
- จัดทําแบบฝึ กหัดให้นกั ศึกษาฝึ กเขียนภาษากรี ก
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2.5

แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
จํานวนนักศึกษา
ชัJนปี ที9 G
ชัJนปี ที9 D
ชัJนปี ที9 R
ชัJนปี ที9 v
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

.M
รามคําแหง
.N

-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
M
N
O
30
30
30
15
15
12
Rs
vE
E~
GD

P
30
15
12
57
12

งบประมาณตามแผน ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย
ระบบการศึกษา

แบบชัJนเรี ยน
แบบตลาดวิชา มีชJ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื9 อสิ9 งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื9 อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื9 อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื9 อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
อื9นๆ (ระบุ)
.O การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบีย นเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชัJนปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEG ข้อ Q และข้อ z (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3.
หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
?.-.- จํานวนหน่ วยกิต
<
หน่ วยกิต
?.-. โครงสร้ างหลักสู ตร
(-) หมวดวิชาโทบังคับ - หน่ วยกิต
GRK 1001 (GR 101) ภาษากรี กพืJนฐาน G
R หน่วยกิต
GRK 1002 (GR 102) ภาษากรี กพืJนฐาน 2
3 หน่วยกิต
GRK 2001 (GR 201) ภาษากรี กพืJนฐาน 3
3 หน่วยกิต
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GRK 2002 (GR DsD) ภาษากรี กพืJนฐาน v
R หน่วยกิต
ในกรณี ที9นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชา GRK 1001 (GR101),GRK 1002,(GR102)
GRK 2001(GR201), GRK 2002 (GR202) เป็ นกระบวนวิชาภาษาต่างประเทศพืJนฐาน ให้เรี ยนกระบวน
วิชา GRK 3001, GRK 3002, GRK 4001, GRK 4002
GRK 3001 (GR 301) ภาษากรี กระดับกลาง G
R หน่วยกิต
GRK 3002 (GR 302) ภาษากรี กระดับกลาง D
R หน่วยกิต
GRK 4001 (GR 401) ภาษากรี กระดับสู ง G
R หน่วยกิต
GRK 4002 (GR 402) ภาษากรี กระดับสู ง D
R หน่วยกิต
()

วิชาโทเลือก - หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษากรี กที9ไม่ใช่วชิ าโท
บังคับ และต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ Rsss - vsss จํานวนไม่นอ้ ยกว่า GD หน่วยกิต
?.-.?

คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
G. GRK หมายถึง รหัสตัวอักษรของกระบวนวิชาสาขาภาษากรี ก ซึ9 งปรับปรุ ง
จากหลักสู ตรเดิม คือ GR
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
- เลขตัวแรก ( หลักพัน) แสดงถึงชัJนปี นักศึกษา
- เลขตัวที9สอง (หลักร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข s หมวดภาษากรี กพืJนฐาน
เลข G หมวดภาษากรี กทัว9 ไป
เลข D หมวดวรรณคดีกรี ก
เลข R หมวดอารยธรรมกรี ก
เลข v หมวดภาษากรี กเฉพาะด้าน
เลข E หมวดภาษาศาสตร์ ภาษากรี ก
เลข T หมวดศิลปะกรี ก
- เลขสองตัวท้าย (หลักสิ บและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมของ
กระบวนวิชา * หมายถึง กระบวนวิชาเปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนีJ
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3.1.4 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชาภาษากรีกพืนK ฐาน (I)
ภาษากรี กพืJนฐาน G
ภาษากรี กพืJนฐาน 2
ภาษากรี กพืJนฐาน 3
ภาษากรี กพืJนฐาน v
ภาษากรี กระดับกลาง G
ภาษากรี กระดับกลาง D
ภาษากรี กระดับสู ง G
ภาษากรี กระดับสู ง D

R
3
3
R
R
R
R
R

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษากรีกทัวไป (-)
GRK 3101 (GR 313) การเขียนภาษากรี ก
GRK 3102 (GR 315) การอ่านภาษากรี กเพื9อความเข้าใจ
*GRK 4101 ภาษากรี กคาธาเรวูซาเบืJองต้น
*GRK 4102 คําศัพท์ภาษากรี ก
GRK 4103 (GR 413) สนทนาภาษากรี ก

R
R
R
R
R

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาวรรณคดีกรีก ( )
GRK 3201 (GR 331) ประวัติวรรณคดีกรี ก
*GRK 3202 วรรณคดีกรี กสมัยใหม่
*GRK 3203 เทพนิยายกรี ก

R หน่วยกิต
R หน่วยกิต
R หน่วยกิต

GRK 1001
GRK 1002
GRK 2001
GRK 2002
GRK 3001
GRK 3002
GRK 4001
GRK 4002

(GR 101)
(GR 102)
(GR 201)
(GR DsD)
(GR 301)
(GR 302)
(GR 401)
(GR 402)

หมวดวิชาอารยธรรมกรีก (?)
*GRK 2301 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับวัฒนธรรมพืJนบ้านกรี ก R หน่วยกิต
GRK 3301 (GR 351) บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับอารยธรรมกรี ก R หน่วยกิต
*GRK 4301 บทอ่านเกี9ยวกับแนวคิดด้านปรัชญาและ
R หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์ กรี ก
หมวดวิชาภาษาเฉพาะด้ าน (<)
GRK 3401 (GR 323) ภาษากรี กเพื9อการท่องเที9ยว
GRK 4401 (GR 423) บทอ่านเกี9ยวกับภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ กรี กเพื9อการท่องเที9ยว

R หน่วยกิต
R หน่วยกิต
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หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ภาษากรีก ( )
*GRK 4501 ประวัติภาษากรี ก

R หน่วยกิต

หมวดวิชาศิลปะกรีก (M)
*GRK vT01 ศิลปะกรี ก
?.-.

R หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ปี ที ภาคเรีย นที GRK 1001 ภาษากรี กพืJนฐาน G
(GR 101)

R หน่วยกิต

(Fundamental Modern Greek 1)
รวม

R หน่วยกิต

ปี ที ภาคเรีย นที
GRK 1002 ภาษากรี กพืJนฐาน 2
(GR 102) (Fundamental Modern Greek 2)

3 หน่วยกิต
รวม

R หน่วยกิต

ปี ที ? ภาคเรีย นที GRK 2001 ภาษากรี กพืJนฐาน 3
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3)

3 หน่วยกิต
รวม R หน่วยกิต

ปี ที ? ภาคเรียนที
GRK 2002 ภาษากรี กพืJนฐาน 4
(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)

3 หน่วยกิต
รวม

R หน่วยกิต

รวม

T หน่วยกิต
T หน่วยกิต

รวม

T หน่วยกิต
T หน่วยกิต

ปี ที < ภาคเรีย นที GRK...

วิชาเลือก D กระบวนวิชา
ปี ที < ภาคเรีย นที

GRK...

วิชาเลือก D กระบวนวิชา
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?.-.M คําอธิบายรายวิชา
(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื อ – สกุล ตําแหน่ ง
ลําดับ
(นาย/นาง/ ทางวิชาการ คุณวุฒ ิการศึกษา
ที
นางสาว) (ผศ./รศ./ศ.)
นางสาว อุษา รองศาสตราจารย์ Ph. D
G.
กรทับทิม

Maîtrise
อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

?.? อาจารย์ ประจํา
ชื อ – สกุล ตําแหน่ ง
ลําดับ
(นาย/นาง/ ทางวิชาการ
ที
นางสาว) (ผศ./รศ./ศ.)
นางสาว อุษา รองศาสตราจารย์
G.
กรทับทิม

คุณวุฒ ิการศึกษา
Ph. D
Maîtrise
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)

สาขาวิชา
Comparative literature
L’enseignement
du français à l’étranger
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์

สถานศึกษา
University of Ioannina
Université Paul Valéry
Montpellier
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Comparative Literature
L’enseignement
du français à l’étranger
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์

University of Ioannina
Université Paul Valéry
Montpellier
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา

Greece
France

2523
2517

ไทย

2514

ประเทศ

ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา

Greece
France

2523
2517

ไทย

2514
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อาจารย์ พ เิ ศษ
ได้รับความช่วยเหลือจัดส่ งมาจากกระทรวงศึกษาธิ การกรี ก หรื อภาควิชา/สาขาวิชาฯอาจเสนอแต่งตัJง
อาจารย์พิเศษจากคณะอื9นของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี4.2

ช่วงเวลา
-ไม่มี-

4.3

การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี-

E. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
-ไม่มี-

หมวดที < ผลการเรีย นรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพึี งประสงค์
G.ด้านบุคลิกภาพ

D. ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ

3. สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรม
มีการสอดแทรกเรื9 องการเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื9 อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที9ดีและการวางตัวในการ
ทํางานในรายวิชาที9เกี9ยวข้อง
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีกิจกรรมทํางานเป็ นกลุ่มทัJงในและ
นอกชัJนเรี ยน
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสร้างวินยั ในตนเอง มีความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบต่องานที9
ได้รับมอบหมาย
จัดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและใช้
เทคโนโลยีที9ทนั สมัย
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การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ในแต่ ละด้ าน
.- การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะที9ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความซื9 อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที9ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที9เกี9ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาถาม
(3) กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที9เกี9ยวข้อง
(4) บทบาทสมมุติ
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชัJนเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ งงาน และประสิ ทธิ ผลของงานที9ได้รับ
มอบหมาย
. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะที9ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี9ยวกับหลักการ และทฤษฎีที9สาํ คัญในเนืJอหาสาขาวิชา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทัJงการนําไป
ประยุกต์
(3) เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทย และชาติอื9น
(4) รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื9อง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในการใช้ภาษากับความรู ้ในศาสตร์ อื9น ๆ ที9เกี9ยวข้อง
D.D.D กลยุทธ์การสอนที9ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและให้ทาํ แบบฝึ กหัด
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชัJนเรี ยน
D.D.R การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและกิจกรรมในชัJนเรี ยน
(3) ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา
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.? การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
D.R.G คุณลักษณะที9ตอ้ งการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื9อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
D.R.D กลยุทธ์การสอนที9ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและให้ทาํ แบบฝึ กหัด
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชัJนเรี ยน
D.R.R การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและทํากิจกรรมในชัJนเรี ยน
.< การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
D.v.G คุณลักษณะที9ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ9 มและคิดแก้ไขปั ญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อ
สมาชิกของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื9อพัฒนาตนเอง และอาชีพอย่าง
สมํ9าเสมอ
(3) รู ้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื9นได้ดี
D.v.D กลยุทธ์การสอนที9ใช้ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื9อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในกลุ่มผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริ งและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบตั ิที9ควรรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน
D.v.R การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัJนเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการทําแบบประเมินตนเองและเพื9อน
(3) ประเมินประสิ ทธิ ผลของงานที9ได้รับมอบหมาย
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.
สารสนเทศ

การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และใช้ เทคโนโลยี
D.E.G คุณลักษณะที9ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื9 อสารทัJงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื9อที9เหมาะสม
D.E.D กลยุทธ์การสอนที9ใช้ในการพัฒนา
(1) บรรยายและฝึ กฝนในห้องเรี ยน
(2) มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที9เหมาะสม
D.E.R การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื9 อสารในชัJนเรี ยน
(2) ประเมินจากการสอบประจําภาคการศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนอ

?.

รายวิชา

2

มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื9อพัฒนาตนเอง และอาชีพอย่างสมํ9าเสมอ

3

รู ้และเข้าใจในความแตกต่าง หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

4

สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื9นได้ดี

1

สามารถใช้ภาษาในการสื9 อสารทัJงการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2

มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือก

3
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4

สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื9อที9เหมาะสม
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1

มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ9 มและคิดแก้ไขปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื สมาชิกของกลุ่ม

แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ ใ นภาคผนวก ค)

3

สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

วิชาโทภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์
แผนที9แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

2

สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพื9อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์



1

คิดอย่างมีวจิ ารณญาน และอย่างเป็ นระบบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข

5

สามารถบูรณาการความรู ้ในการใช้ภาษากับความรู ้ในศาสตร์อื9น ๆ ที9เกี9ยวข้อง

หมายถึงความรับผิดชอบรอง
หมายถึง เว้นว่าง
3. ด้านทักษะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

4

รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื9อง

หมายถึงความรับผิดชอบหลัก
2. ด้านความรู ้

3

เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและชาติอื9น

1. ด้านคุณธรรม

2

สามารถติดตามความก้าวหน้า และวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทัJงการนําไปประยุกต์

การสื9 อสารและ

1

มีความรู ้และความเข้าใจเกี9ยวกับหลักการและทฤษฎีที9สาํ คัญในเนืJอหาสาขาวิชา

ระหว่างบุคคล

4

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ทางปั ญญา

3

เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

มีวินยั อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

และความรับผิดชอบ

1

มีความซื9 อสัตย์สุจริ ต

GQ
หมวดที หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
-.

กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัJน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEG ข้อ GT และข้อ G~ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
.
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ`ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิo ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการ
ให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิo ของงานที9มอบหมายให้นกั ศึกษา
?.
เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัJน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. DEEG ข้อ Ds และข้อ DG และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับที9 D) พ.ศ. DEED (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

หมวดที M การพัฒ นาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
ขอทุนรัฐบาลกรี กและส่ งบัณฑิตที9เรี ยนภาษากรี กเป็ นวิชาโทและมีผลการเรี ยนดีไปศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโท หรื อไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมกรี กและวิธีการสอนภาษากรี กในฐานะภาษาต่างประเทศ
. การพัฒ นาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
D.G การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
D.G.G ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี9ยวกับการสอน และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
D.G.D สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี9ยวกับการผลิตสื9 อการสอน
D.G.R สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี9ยวกับการวิจยั เพื9อการพัฒนาการเรี ยน
การสอน
D.D การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื9นๆ
D.D.G ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ9มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและตําแหน่งทาง
วิชาการ
D.D.D สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื9อเพิ9มพูนคุณวุฒิ
D.D.R สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
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หมวดที N การประกันคุณภาพหลักสู ตร
-.

การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที9พฒั นา/ปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื9 องอย่างน้อยทุก E ปี
1.2 การบริ หารทรัพ ยากรการเรีย นการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที9มีอยูเ่ ดิม
(1) อาคารที9ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื9น ๆ ในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิo – สุ วรรณนภาศรี
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที9มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
(2) แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และอื9น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ9มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซืJ อหนังสื อ ตํารา วารสารที9เกี9ยวข้อง
เพื9อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทัJงจัดทําตําราที9ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที9 ห้องบรรยาย
สื9 อการสอน หนังสื อ ตํารา ระบบสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทัJงมีระบบการ
ประเมินความ พึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที9เกี9ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อน
รายวิชาให้เป็ นไปตามมาตรฐานที9กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มี
การประชุมสัมมนา เพื9อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
1.3.3 การแต่งตัJงคณาจารย์พิเศษ
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(1) มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที9
ต้องการความเชี9ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
(2) คณาจารย์ที9ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา
ในหลักสู ตร โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิให้เป็ นไป
ตามหน้าที9ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ9มทักษะความรู ้เพื9อการปฏิบตั ิงาน
(1) จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที9และการบริ หารอย่าง
สมํ9าเสมอ
(2) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ
และโครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื9น ๆ แก่นกั ศึกษา
(1) มีอาจารย์ที9ปรึ กษาทําหน้าที9ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการ
และกิจกรรมแก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอ
คําปรึ กษา
(2) จัดระบบแนะแนวเกี9ยวกับการวางแผนการเรี ยน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที9นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี9ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน9 คําร้อง
ขอทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
.
ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
D.G สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
D.D มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ E ปี เพื9อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครัJงต่อไป
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?.

ตัวบ่ งชีKผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีJและเป้ าหมาย

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื9อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที9
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ตัวบ่งชีJและเป้ าหมาย
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบ
ซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที9เปิ ดสอน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิJนสุดปี การศึกษาภายใน 90 วัน หลังสอบ
ซ่อม
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิoของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ ที9กาํ หนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที9เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที9รายงานใน มคอ.7 ปี ที9แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อ วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ9งครัJง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที9มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี9ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5.0
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×
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- 22 (12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที9มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี9ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชีJ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีJบงั คับ (ข้อที9)
จํานวนตัวบ่งชีJตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ Qs (ข้อ)

-

-

-

-

×

9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

หมวดที O การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
-.

การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
3.
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชีJผลการดําเนินงาน ในหมวด ~ ข้อ ~ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
<.
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิต มาวิเคราะห์ เพื9อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาบังคับพืนK ฐานภาษากรีก (I)
GRK 1001 ภาษากรี กพืJนฐาน G
3(2-2-5)
(GR101) (Fundamental Modern Greek 1)
ศึกษาภาษากรี กที9ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี9ยวกับการทักทาย การแนะนําตัว การสื9 อสารกับบุคคลอื9น
รวม ทัJงศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศัพท์สาํ นวนภาษากรี ก ฝึ กทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน
A study of the Modern Greek language for daily life: greeting, introduction and communication with other
people, as well as basic structures, vocabulary and expressions with a practice in listening, speaking, reading
and writing.
GRK 1002 ภาษากรี กพืJนฐาน D
3(2-2-5)
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)
ศึกษาภาษากรี กที9ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี9ยวกับ การซืJ อของ การเข้าสังคม การทํางาน การบอกเวลา
อากาศ การบอกทิศทาง การสื9 อสารในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัJงลักษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐานศัพท์สํานวน
ภาษากรี กในระดับที9สูงขึJน และฝึ กทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน (ควรเรี ยนกระบวน วิชา GRK1001 มาก่อน )
A study of the Modern Greek language for daily life: shopping, social life, work, time, weather,
directions and communication in different situations, as well as basic structures, vocabulary and
expressions at a higher level with a practice in listening, speaking, reading and writing.
(Recommended preliminary course: GRK 1001)
GRK 2001 ภาษากรี กพืJนฐาน R
3(2-2-5)
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3)
ศึกษาภาษากรี กที9ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี9ยวกับอาหารเครื9 องแต่งกาย การติดต่อธนาคาร การเดินทาง
ที9อยูอ่ าศัย รวมทัJงลักษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที9สูงขึJน ฝึ กทักษะการฟั ง
พูดอ่านและเขียน(ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK10sD มาก่อน )
A study of the Modern Greek language for daily life: food, clothes, bank, travel, accommodation, as well as
basic structures, vocabulary and expressions at a higher level with a practice in listening, speaking, reading
and writing. (Recommended preliminary course: GRK 1002)
GRK 2002 ภาษากรี กพืJนฐาน v

3(2-2-5)
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(GR 202)

(Fundamental Modern Greek 4)
ศึกษาภาษากรี กที9ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี9ยวกับวันหยุด การท่องเที9ยว เมืองสําคัญๆ ของกรี ก
รวมทัJงลักษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที9สูงขึJน ฝึ กทักษะการอ่าน เขียน ฟัง
และพูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK200G มาก่อน)
A study of the Modern Greek texts and dialogues on holidays, excursions, important towns, as well as more
advanced structures, vocabulary and expressions with a practices in reading writing, listening
speaking.(Recommended preliminary course: GRK2001)
GRK 3001 ภาษากรี กระดับกลาง G
3(2-2-5)
(GR 301) (Intermediate Greek 1)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กโดยเน้นทักษะการอ่านและเขียน โครงสร้างภาษา ศัพท์สาํ นวน รวมทัJงฝึ ก
เขียนประโยคแบบต่างๆ การเขียนอนุเฉทสัJน ๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKDssD มาก่อน)
A study of Modern Greek texts with and emphasis on reading and writing skills, structures, vocabulary and
expressions. A practice in writing different kinds of sentences and short paragraphs. (Recommended
preliminary course: GRK2002)
GRK 3002 ภาษากรี กระดับกลาง D
3(2-2-5)
(GR 302) (Intermediate Greek 2)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กในระดับที9สูงขึJน ฝึ กการอ่านเพื9อความเข้าใจและเขียนอนุเฉท (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา GRKRssG มาก่อน)
A study of more advanced Modern Greek texts. A practice in reading comprehension and writing paragraphs.
(Recommended preliminary course: GRK3001)
GRK 4001 ภาษากรี กระดับสู ง G
3 (2-2-5)
(GR 401) (Advanced Modern Greek 1)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กในระดับสู ง ฝึ กการอ่านและฟังเพื9อความเข้าใจ ฝึ กการเขียนประโยคและ
อนุเฉทสัJน ๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKRssD มาก่อน)
A study of advanced Modern Greek texts with a practice in reading, listening and short paragraph writing.
(Recommended preliminary course: GRK3002)
GRK 4002 ภาษากรี กระดับสู ง D
3 (2-2-5)
(GR 402) ( Advanced Modern Greek 2)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี ก ฝึ กการอ่านเพื9อความเข้าใจ การเขียนอนุเฉทและเรี ยงความ (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา GRKvssG มาก่อน)
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A study of Modern Greek texts with a practice in reading comprehension as well as paragraph and essay
writing. (Recommended preliminary course: GRK4001)

หมวดวิชาภาษากรีกทัวไป (-)
GRK 3101 การเขียนภาษากรี ก
3(2-2-5)
(GR 313) (Writing Modern Greek)
ศึกษาหลักการเขียนประโยคภาษากรี ก โดยฝึ กการใช้ศพั ท์สาํ นวน และไวยากรณ์ เพื9อเขียน
ประโยค อนุเฉท เรี ยงความสัJนๆ และจดหมาย (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKDssD มาก่อน)
A study of principles of sentence writing in Modern Greek including vocabulary, expressions and structures to
write sentences, paragraphs, short essays and letters. (Recommended preliminary course: GRK2002)
GRK 3102 การอ่านภาษากรี กเพื9อความเข้าใจ
3(2-2-5)
(GR 315) (Modern Greek Reading Comprehension)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กที9คดั เลือกมาเพื9อความเข้าใจในเนืJอหาใจความ ศัพท์ สํานวน และ
โครงสร้างภาษา (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKDssD มาก่อน)
A study of selected texts in modern Greek to understand the content, vocabulary, expressions and structures.
(Recommended preliminary course: GRK2002)
*GRK 4101 ภาษากรี กคาธาเรวูซาเบืJองต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Greek Katharevousa)
ศึกษาเกี9ยวกับหน่วยคําและโครงสร้างของภาษากรี กเพื9อให้ทราบความแตกต่าง ระหว่างภาษากรี ก
บริ สุทธิo ซ9 ึ งสร้างขึJนเมื9อศตวรรษที9GQ และภาษากรี กใหม่ และอิทธิ พลของคาธาเรวูซาที9มีต่อภาษากรี กใหม่เพื9อให้
สามารถเข้าใจ เอกสารทางวิชาการ ซึ9 งมักเขียนด้วยคาธาเรวูซา (ควรเรี ยนพร้อมกระบวนวิชา GRK 4001มาก่อน)
A study of morphological and structural archaisms to see distinguishing the “purist” language, set up by the
18th century, from the common modern Greek, and its impact on the modern language.
(Recommended preliminary course: GRK4001)
*GRK 4102 คําศัพท์ภาษากรี ก
3(3-0-6)
(Modern Greek Vocabulary)
ศึกษาเกี9ยวกับรากศัพท์ภาษากรี ก ที9มาของศัพท์ และการสร้างคํา การสร้างอุปสรรคและปั จจัยและ
คําลงท้าย การเปลี9ยนแปลงของภาษากรี กซึ9 งเป็ นมรดกตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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GRK 3002 มาก่อน)
A study of Greek vocabulary’s root, the derivation and production of words, productive suffixes, prefixes and
endings. The adaptability of Greek language and its legacy up to modern times.
(Recommended preliminary course: GRK3002)
GRK 4103 สนทนาภาษากรี ก
3(2-2-5)
(GR 413) (Modern Greek Oral Expressions)
ศึกษาศัพท์สาํ นวนการพูดภาษากรี กที9ใช้ในชีวติ ประจําวันเพื9อพัฒนาทักษะการพูดและการแสดง
ความคิดเห็นอย่างถูกต้อง (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKvssD มาก่อน)
A study of daily life vocabulary and expressions used in oral Modern Greek to develop skills in speaking and
giving opinions. (Recommended preliminary course: GRK4002)
หมวดวรรณคดีกรีก ( )
GRK 3201 ประวัติวรรณคดีกรี ก
3(3-0-6)
(GR 331) (Introduction to Greek Literature)
ศึกษาประวัติวรรณคดีกรี กตัJงแต่สมัยโฮเมอร์ จนถึงปั จจุบนั จากบทอ่านสัJนๆที9คดั เลือกมาจาก
ผลงานของกวีและนักเขียนกรี กที9สาํ คัญ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK3001มาก่อน)
A concise study of the history of Greek literature from Homer to the present time; reading of short passages
from works of major Greek poets and writers. (Recommended preliminary course: GRK3001)
*GRK 3202 วรรณคดีกรี กสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Greek Literature)
ศึกษาบทอ่านเกี9ยวกับประวัติวรรณคดีกรี กสมัยใหม่เริ9 มตัJงแต่คริ สตวรรษที9 z จนถึงปั จจุบนั ศึกษา
งานเขียนทัJงร้อยแก้วและร้อยกรอง ที9เขียนด้วยภาษาคาธาเรวูซาและดีโมติกJ ี รวมทัJงศึกษางานของนักเขียนกรี ก
ที9ได้รับรางวัลโนเบลด้วย
A study history of modern Greek literature , prose and poetry written in Greek Katharevousa and Demotiki
from 9th century to present time including literary works of Greek Nobel writers.
*GRK 3203 เทพนิยายกรี ก
3(3-0-6)
(Greek Mythology)
ศึกษาเกี9ยวกับเรื9 องราวการสร้างโลกที9เกี9ยวกับเทพเจ้า (เทพเจ้าแห่งเทือกเขาโอลิมปั สทัJง GD องค์)
รวมทัJงศึกษาชีวติ และงานของตัวละครและวีรบุรุษ อาทิ Hercules, Perseus, Minotaur and Oedipus รวมทัJง
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Odyssey และสงครามกรุ งทรอย จนกระทัง9 เทพนิยายกลายเป็ นประวัติศาสตร์ และเรื9 องเล่าอิงศีลธรรมของอีสป
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK3001มาก่อน)
A study of ancient Greek Mythology from the creation myths to those regarding the divine(the twelve
Olympian gods and goddesses), the lives and labors of extraordinary legendary figures and heroes, Hercules,
Perseus,Minotaur and Oedipus among others, to the Trojan War and the Odyssey, when mythology becomes
history, and to the moralistic legends of Aesops. (Recommended preliminary course: GRK 3001)
หมวดอารยธรรมกรีก (?)
*GRK 2301 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับวัฒนธรรมพืJนบ้านกรี ก
3(3-0-6)
(Greek Folk Tradition)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กง่าย ๆ เกี9ยวกับ สุ ภาษิตชาวบ้าน นิ ทานสัJน ๆ และเทพนิยาย บทกวี เพลงที9
ไม่ปรากฏนามผูแ้ ต่งรวมทัJงศึกษาเรื9 องราวเกี9ยวกับ ดนตรี และการเต้นรํา การแต่งกายพืJนเมืองสถาปั ตยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัJงที9สูญหายไปแล้วและที9ฟJื นฟูขJ ึนใหม่ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKDssD มาก่อน)
An illustrated presentation,through selected simple texts , of folk Greek proverbs,short legends and fairy tales,
anonymous poetry and songs, music and dance, traditional dresses, architecture and customs. Fading of
tradition and revival. (Recommended preliminary course: GRK2002)
GRK 3301 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับอารยธรรมกรี ก
3(3-0-6)
(GR 351) (Readings in Greek Civilization)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กที9เลือกสรรแล้วเพื9อความเข้าใจประวัติอารยธรรมกรี กตัJงแต่เริ9 มต้นจนถึง
ปั จจุบนั (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK DssD มาก่อน)
A study of selected Greek texts to understand the history of Greek civilization from its beginning to the
present time. (Recommended preliminary course: GRK2002)
*GRK 4301 บทอ่านเกี9ยวกับแนวคิดด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Greek Philosophical Thoughts)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับแนวคิดด้านปรัชญากรี กโบราณของนักปรัชญาสมัยก่อน Socrates
และของ Socrates Platoและ Aristotle ซึ9 งนําไปสู่ การค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ ในสมัยเฮลเลนิสติค
และกลายเป็ นพืJนฐานของวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKvssD มาก่อน)
A study of Modern Greek texts on Ancient Greek philosophical thinking before Socrates to Socrates, Plato
and Aristotle which leading to Scientific research in the Hellenistic period and becoming foundation of
modern sciences.
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หมวดภาษากรีกเฉพาะด้ าน (<)
GRK 3401 ภาษากรี กเพื9อการท่องเที9ยว
3(2-2-5)
(GR 323) (Modern Greek for Tourism)
ศึกษาศัพท์สาํ นวน และโครงสร้างภาษากรี กจากบทสนทนา บทอ่านและเอกสารต่างๆ ที9ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที9ยว ฝึ กทักษะการฟังและพูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRKDssD มาก่อน)
A study of Modern Greek vocabulary, expressions and structures from dialogues, texts and documents in the
field of tourism industry with a practice in listening and and speaking.
(Recommended preliminary course: GRK2002)
GRK 4401 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ กรี กเพื9อการท่องเที9ยว
3(2-2-5)
(GR 423) (Readings in Modern Greek on Geography and History of Greece for Tourism)
ศึกษาบทอ่านภาษากรี กที9คดั เลือกมาเพื9อเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที9มีความ
เกี9ยวข้องกับสถานที9ท่องเที9ยวเกาะสําคัญๆ ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาชีพ
A study of texts and documents on Greek geography and tourism in Greece in order to understand various
geographical and historical aspects related to places of interests, important islands, town, people, traditions
and occupations. (Recommended preliminary course: GRK3002)

หมวดภาษาศาสตร์ ภาษากรีก (5)
*GRK 4501 ประวัติภาษากรี ก
3(3-0-6)
(History of Greek Language)
ศึกษาบทอ่านเกี9ยวกับการพัฒนาของภาษากรี กจากเอกสารที9บนั ทึกไว้ ตัJงแต่ Rsss ปี มาแล้ว และ
เรื9 องราวเกี9ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากรี กกับภาษาสันสกฤตและภาษาอื9น ๆ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
GRK RssG มาก่อน)
A study of selected texts on Greek language’s evolution through the three millennia of written documentation;
its linguistic relations with other languages from Sanskrit to modern ones.
(Recommended preliminary course: GRK 3001)
หมวดศิลปะกรีก (6)
*GRK 4601 ศิลปะกรี ก
3(3-0-6)
(Greek Art)
ศึกษาเกี9ยวกับเรื9 องราวของศิลปะกรี กตัJงแต่สมัยโบราณ (สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และ
ภาพวาดบนแจกัน) ศิลปะกรี กสมัยไบแซนไทน์ (สถาปั ตยกรรม ภาพวาดบนฝาผนัง ภาพวาดเกี9ยวกับ
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คริ สตศาสนา) และ ศิลปะร่ วมสมัย (สถาปั ตยกรรม รู ปปัJ น ละครและภาพยนตร์ ) (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK
RssG มาก่อน)
A study of illustrated panorama of Greek fine arts from ancient times (monumental architecture, sculpture
and vase-painting) through byzantine art (architecture, wall-paintings and icons), to modern times
(architecture, figurative arts, music, theatre and cinema).
(Recommended preliminary course: GRK 3001)

ภาคผนวก ข
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ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรฉบับ พ.ศ.DEEs กับหลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ.DEEE
ความแตกต่างของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก
หลักสู ตร พ.ศ. I
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม Dv หน่วยกิต
แบ่งเป็ น วิชาโทบังคับ GD หน่วยกิต
1. นักศึกษาที9ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษากรี ก เป็ น
วิชาศึกษาทัว9 ไป ให้เรี ยน v กระบวนวิชาต่อไปนีJ
GR 101 ภาษากรี กพืJนฐาน G
GR 102 ภาษากรี กพืJนฐาน D
GR 201 ภาษากรี กพืJนฐาน R
GR 202 ภาษากรี กพืJนฐาน v
2. นักศึกษาที9เลือกเรี ยนภาษากรี กเป็ นวิชา
ศึกษาทัว9 ไปแล้ว ให้เรี ยน v กระบวนวิชาต่อไปนีJ
GR 301 ภาษากรี กระดับกลาง G
GR 302 ภาษากรี กระดับกลาง D
GR 401 ภาษากรี กระดับสู ง G
GR 402 ภาษากรี กระดับสู ง D
วิชาโทเลือก GD หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้
ของสาขาวิชาภาษากรี กที9ไม่ใช่วชิ าโทบังคับ
และต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ Rssvzz จํานวนไม่นอ้ ยกว่า GD หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม Dv หน่วยกิต
แบ่งเป็ น วิชาโทบังคับ GD หน่วยกิต
1. นักศึกษาที9ไม่ได้เลือกเรี ยนภาษากรี ก เป็ น
วิชาศึกษาทัว9 ไป ให้เรี ยน v กระบวนวิชาต่อไปนีJ
GRK 1001 (GR 101) ภาษากรี กพืJนฐาน G
GRK 1002 (GR 102) ภาษากรี กพืJนฐาน D
GRK 2001 (GR 201) ภาษากรี กพืJนฐาน R
GRK 2002 (GR 202) ภาษากรี กพืJนฐาน v
2. นักศึกษาที9เลือกเรี ยนภาษากรี กเป็ นวิชา
ศึกษาทัว9 ไปแล้ว ให้เรี ยน v กระบวนวิชาต่อไปนีJ
GRK 3001 (GR 301) ภาษากรี กระดับกลาง G
GRK 300D (GR 30D) ภาษากรี กระดับกลาง D
GRK 4001 (GR 401) ภาษากรี กระดับสู ง G
GRK 4002 (GR 402) ภาษากรี กระดับสู ง D
วิชาโทเลือก GD หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้
ของสาขาวิชาภาษากรี กที9ไม่ใช่วชิ าโทบังคับ
และต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ
Rsss-vsss จํานวนไม่นอ้ ยกว่า GD หน่วยกิต
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ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตร พ.ศ. I
หมวดภาษาพืนK ฐาน
GR 101 ภาษากรี กพืJนฐาน G
GR 102 ภาษากรี กพืJนฐาน D
GR 201 ภาษากรี กพืJนฐาน R
GR 202 ภาษากรี กพืJนฐาน v
GR 301 ภาษากรี กระดับกลาง G
GR 302 ภาษากรี กระดับกลาง D
GR 401 ภาษากรี กระดับสู ง G
GR 402 ภาษากรี กระดับสู ง D
หมวดภาษากรีกทัวไป
GR 313 การเขียนภาษากรี ก
GR 315 การอ่านภาษากรี กเพื9อความเข้าใจ
GR 413 สนทนาภาษากรี ก
หมวดวรรณคดี
GR 331 ประวัติวรรณคดีกรี ก
หมวดอารยธรรม
GR 351 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับอารยธรรมกรี ก
-

หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ.
หมวดภาษากรีกพืนK ฐาน
GRK 1001 (GR 101) ภาษากรี กพืJนฐาน G
GRK 1002 (GR 102) ภาษากรี กพืJนฐาน D
GRK 2001 (GR 201) ภาษากรี กพืJนฐาน R
GRK 2002 (GR 202) ภาษากรี กพืJนฐาน v
GRK 3001 (GR 301) ภาษากรี กระดับกลาง G
GRK 3002 (GR 302) ภาษากรี กระดับกลาง D
GRK 4001 (GR 401) ภาษากรี กระดับสู ง G
GRK 4002 (GR 402) ภาษากรี กระดับสู ง D
หมวดภาษากรีกทัวไป
GRK 3101 (GR 313 ) การเขียนภาษากรี ก
GRK 3102 (GR 315 ) การอ่านภาษากรี กเพื9อความเข้าใจ
*GRK 4101 ภาษากรี กคาธาเรวูซาเบืJองต้น
*GRK 4102 คําศัพท์ภาษากรี ก
GRK 4103 (GR 413) สนทนาภาษากรี ก
หมวดวรรณคดีกรีก
GRK 3201 (GR 331) ประวัติวรรณคดีกรี ก
*GRK 3202 วรรณคดีกรี กสมัยใหม่
*GRK 3203 เทพนิยายกรี ก
หมวดอารยธรรมกรีก
GRK 3301 (GR351) บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับอารยธรรมกรี ก
*GRK 2301 บทอ่านภาษากรี กเกี9ยวกับวัฒนธรรมพืJนบ้านกรี ก
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*GRK 4301 บทอ่านเกี9ยวกับแนวคิดด้านปรัชญากรี กและ
วิทยาศาสตร์

-

ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ (ต่ อ)
หลักสู ตร พ.ศ. I
หมวดภาษาเฉพาะด้ าน
GR 323 ภาษากรี กด้านการท่องเที9ยว
GR 325 ภาษากรี กสําหรับพนักงานสายการบิน
GR 423 บทอ่าน ภาษากรี กเกี9ยวกับภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ กรี กเพื9อการท่องเที9ยว
GR 425 ภาษากรี กด้านธุ รกิจ
หมวดภาษาศาสตร์
หมวดศิลปะ
-

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
หมวดภาษาเฉพาะด้ าน
GRK 3401 (GR 323) ภาษากรี กด้านการท่องเที9ยว
GRK 4401 (GR 423) บทอ่าน ภาษากรี กเกี9ยวกับภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ กรี กเพื9อการท่องเที9ยว
หมวดภาษาศาสตร์
* GRK 4501 ประวัติภาษากรี ก
หมวดศิลปะ
* GRK 4601 ศิลปะกรี ก
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ภาคผนวก ค
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

G.คุณธรรม
จริ ยธรรม

D.ความรู ้

R.ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

G D R v G D R v E
GRK 1001
GRK 1002
GRK 2001
GRK 2002
GRK 3001
GRK 3002

 ความรับผิดชอบรอง

v.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

E.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื9 อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

G D R G D R v G D R v
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GRK 4001
GRK 4002
GRK 3101
GRK 3102
*GRK 4101
* GRK 4102

   



   



   

 

   

  

  

   

  

  

   
   
v.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

  
  
E.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื9 อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

   
   
G.คุณธรรม
D.ความรู ้
จริ ยธรรม

R.ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

G D R v G D R v E
* GRK 4103

G D R G D R v G D R v

   

   

GRK 3201    

 

*GRK 3202

   

 

  

   

 

   

   

  

    

   

 

   

   



   

 

   

*GRK 320R
*GRK 2301

GRK 3301
*GRK 4301

 

GRK 3401    
GRK4401    

  

  

  

*GRK 4501    

 

   

  

*GRK 4601    
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ภาคผนวก ง
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อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
รศ.ดร.อุษา กรทับทิม
ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
dott. Lazaros Lazaridis
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ภาคผนวก จ
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของคณาจารย์ ในหลักสู ตร
รศ.ดร.อุษา กรทับทิม
ตํารา
รศ. ดร. อุษา กรทับทิม, ตําราภาษากรี กพืJนฐาน G, มหาวิทยาลัยรามคําแหง,DEEv
รศ. ดร. อุษา กรทับทิม, ตําราภาษากรี กพืJนฐาน D,มหาวิทยาลัยรามคําแหง,DEEG
รศ. ดร. อุษา กรทับทิม, ตําราภาษากรี กพืJนฐาน R, มหาวิทยาลัยรามคําแหง,DEEE
รศ. ดร. อุษา กรทับทิม, ตําราภาษากรี กพืJนฐาน v, มหาวิทยาลัยรามคําแหง,DEER
งานแปล
D+D เขากับหนูและคู่ของพ่อ มูลนิธิไพบูลย์ดาํ รงชัยธรรม,
บทความ
กรี ซจากอดีตสู่ ปัจจุบนั พิมพ์ลงในวารสารสรรพาวุธ ตุลาคม DEED
เทพกรี กแห่งเทือกเขาโอลิมบอส พิมพ์ลงในวารสารรามคําแหงฉบับมนุษยศาสตร์ มกราคม –ธันวาคม DEER
บทความเรื9 อง มหากาพย์พิมพ์ลงในวารสารรามคําแหงฉบับมนุษยศาสตร์ DEDT
ผลงานวิจัย
Les cas interférentiels entre les vocalismes thaïlandais et français, Montpellier, France,1974.
The epic aspects in Greek and Thaï Literature, Ioannina, Greece,1980

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
GRK 1001
(GR 101)
GRK 1002

ชื9อวิชา

หน่วย/ชม.

ผูส้ อน

ภาษากรี กพืJนฐาน G

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

ภาษากรี กพืJนฐาน D

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม
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(GR 102)
GRK 2001
(GR 201)

ภาษากรี กพืJนฐาน R

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

GRK 2002
(GR 202)

ภาษากรี กพืJนฐาน v

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

หน่วย/ชม.

ผูส้ อน

ภาษากรี กระดับกลาง G

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

ภาษากรี กระดับกลาง D

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

ภาษากรี กระดับสู ง G

R/R

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม

ภาษากรี กพืJนฐาน D

R/R

รหัสวิชา
GRK 3001
(GR 101)
GRK 3002
(GR 302)
GRK 4001
(GR 401)
GRK 4002
(GR 202)

ชื9อวิชา

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม
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ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. - และ พ.ศ.

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญา
ตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี$
ข้อ 1. ข้อบังคับนี$เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใ ช้บงั คับ ตั$งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี$ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอืน
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั$นพื$นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั$งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ$นไปและ
เป็ นผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั$นพื$นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อ เคยเป็ นข้า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ลู ก จ้า งของรั ฐ ซึ งไ ด้
ปฏิบตั ิงานมาแล้ว รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิก สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิก สภาเขต สมาชิ ก สภาเมืองพัทยา สมาชิ ก สภาเทศบาล
สมาชิ ก สภาตํา บล สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล หรื อ กรรมการสุ ขาภิ บ าล หรื อ กํา นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษา ตามหลัก สู ตรภาคบังคับ การศึ ก ษาขั$นพื$นฐาน (มัธยมศึ ก ษา
ตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาต้อ งมี คุณสมบัติ
ดังต่อไปนี$
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโ รคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญทีจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติ
เสื อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโ ทษจําคุก โ ดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโ ทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอืนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ี สิ ท ธิ เข้าศึ ก ษาคุ ณวุฒิแ ละคุ ณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ใ ห้ส มัครเข้า เป็ น
นักศึกษาได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั$น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอืนใน
ขณะทียังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ไ ด้
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7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั$งหรื อหลายครั$งหรื อตลอดทั$งปี ก็
ได้ ทั$งนี$ใ ห้เป็ นไปตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื$ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที
และวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาต้อ งส่ งเอกสารและหลัก ฐานดังต่อ ไปนี$ ใ ห้แ ก่ สํานัก
บริ ก ารทางวิช าการและทดสอบประเมิ นผลตามวันและเวลาที กําหนดไว้ หากมิ ไ ด้ส มัครตามที ได้
กําหนดไว้น$ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ>การใช้ใ บสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ$นทะเบียนเป็ นนัก ศึ ก ษาซึ งได้ก รอกข้อ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อ สําคัญแสดงคุณวุฒิตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด พร้อ มด้วยสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ ใ นกรณี ที ใ ช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ ข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้อ งมี ห นังสื อ รั บ รองจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาโ ดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ$นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที
เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั$น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั$นหนึง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน ขนาด 2 นิ$ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอืน เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลียนชือตัว ชือสกุล หรื อคํา
นําหน้าชือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย์
(1) ใบสมัครและใบขึ$นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย์ ซึ ง
ได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
2
ฉบับ ในกรณี ทีใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ$นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานทีเคยปฏิบตั ิงานมา
ก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั$น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั$นหนึง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ$ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ$ว จํานวน 1 รู ป
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(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอืน เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลียนชื อตัว ชื อสกุล
หรื อคํานําหน้าชือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2
(2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติแ ละความ
เหมาะสมในสาขาวิชาทีสมัคร โ ดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอืนใดตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ งจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงาน
ความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสังให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั$นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ไ ด้ ในกรณี ที
อธิการบดีสังไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้
ตรงกับความ เป็ นจริ งทุก ประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึง หรื อหลักฐานใดทีใช้สมัคร
ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืน
เงินค่าธรรมเนี ยมการศึก ษา และค่าบํารุ ง ทีได้ชาํ ระไว้แ ล้วทั$งสิ$ นรวมทั$งผลการสอบทีผ่านมาถือเป็ น
โมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน
มหาวิท ยาลัยรั บ โ อนนิ สิ ตนัก ศึ ก ษา จากสถาบันอุดมศึ ก ษาอื นเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี$
8.1 ต้องมีคุณวุฒิแ ละคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนิ นการตามวิธีก ารที
กําหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี$โ ดยอนุโ ลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ทีคณะกรรมการประจําคณะ ทีรับเข้าศึกษากําหนด ทั$งนี$จะต้องเป็ นวิชาทีสอบได้ก่อน
ภาคการศึกษาทีสมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาทีต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม ข้อ 14
ทั$งนี$ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึก ษาและต้องศึก ษากระบวนวิชาตามที
คณะกรรมการ ประจําคณะทีรับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาทีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ใ นข้อ 8
ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิ ท ยาลัยอาจใ ห้ สิ ท ธิ เ ที ยบโ อนหน่ ว ยกิ ต กรณี อื น ๆ ก็ ไ ด้โ ดยใ ห้ เ ป็ นตามที
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึงจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
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ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึงมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้า
เป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัยเพือศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ งได้ การพิจารณารับ
สมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุโ ลม สําหรับผูเ้ คยเป็ น
นักศึก ษาจากมหาวิทยาลัยทีสมัคร กลับเข้าเป็ นนัก ศึกษาใหม่ และขอใช้สิ ทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก
หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิ ทธิ เทียบโ อนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาทีโ อนได้
โดยคงอัก ษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ทีนัก ศึกษาสอบได้ก่อนการขอใช้สิ ทธิ เทียบโ อนการเทียบ
วิช าและรั บ โ อนหน่ วยกิ ตสํา หรั บ นัก ศึ ก ษาซึ งเข้าศึ ก ษาตามวรรคแรกใ ห้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที
คณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึ$น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิเข้าเป็ นนัก ศึก ษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้าเป็ นนัก ศึกษา ค่าขึ$นทะเบียนเป็ นนัก ศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนัก ศึก ษา ค่าสมาชิก หนังสื อพิมพ์
ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน เวลา สถานทีและวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย์ การดําเนินการตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามที มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับ อนุ มตั ิ เข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ 7.6 ไม่ล งทะเบี ยนเรี ยนให้เสร็ จสิ$ น
ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
11.3 เมือสํานักบริ ก ารทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ$นทะเบียนเป็ นนัก ศึก ษา
และรั บ ลงทะเบี ยน เรี ยนแล้ว มหาวิ ท ยาลัยจะออกบัตรประจํา ตัว นัก ศึ ก ษาตามแบบและวิ ธี ก ารที
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั$งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้น
ไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี$ 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 ลําดับทีเข้าศึกษาในแต่ละปี และ C
คือเลขทีใช้ตรวจสอบเลขทั$ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมือนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลียนสาขาวิชา
ให้คงรหัส ประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิมเลขอีก กลุ่มหนึ ง มี 4 ตัว ดังนี$ FAMJ หลัก FA คือ เลข
ประจําคณะทีย้ายเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาทีย้ายเข้า เลขประจําคณะและเลขประจํา
สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ทีปรึ กษาตามทีมหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั$งอาจารย์
ทีปรึ กษานั$น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั$งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอืนให้ทาํ หน้าทีแนะนําปรึ กษา
การเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ไ ด้
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13.2 มหาวิ ท ยาลัยจะจัดใ ห้มีก ารลงทะเบี ยนเรี ยนใ นแต่ล ะภาคการศึ ก ษา ใ นการ
ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน
วัน เวลา และสถานที ให้เป็ น ไปตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นัก ศึก ษาจะลงทะเบียนเรี ยนโ ดยปรึ ก ษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ ก ษาก่อนหรื อ ไม่ก็ไ ด้ เว้นแต่ นัก ศึ ก ษาชั$นปี ที 1 ซึ งสมัครเข้าเป็ นนัก ศึก ษาด้วยตนเองต้อ งปรึ ก ษา
และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ทีปรึ กษาหรื อผูท้ ีมหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน
เรี ยนในชั$นปี ที 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติไ ด้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ทีนัก ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยน
เกินกว่าทีกําหนดไว้ใ นวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิใ ห้ลงทะเบียน
เรี ยนได้ไ ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิน$ ี
ให้ลงนาม อนุมตั ิใ นแบบคําร้องหรื อเอกสารตามทีมหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย
อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั$นก็ไ ด้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพือรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ใ ห้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดู
ร้อนต่อเนืองจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที 8 ก็ใ ห้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี
การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอทีจะได้รับการเสนอชือเพือรับปริ ญญาตรี สถานภาพ
นัก ศึ ก ษาของผู ้น$ ั นเป็ นอัน สิ$ น สุ ด ลง แต่ อ าจสมัค ร กลับ เข้า เป็ นนั ก ศึ ก ษาใ หม่ ใ นคณะใ ดก็ ไ ด้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาทีสมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสาม
ได้ ตามทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึ ก ษาเห็นสมควรโ ดยผูส้ มัครจะต้อ งชําระค่าเทียบโ อน
หน่วยกิต ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิ ซ$ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และ
รับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษา
ใน 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 ยนในชั$น
16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั$น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1
สัปดาห์)
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15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system)
คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าทีเกียวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั$นๆ แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั$งนี$ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํ$ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา
(Course) กระบวนวิชาหนึงๆ กําหนดเนื$อเรื องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทํา
การสอนกระบวนวิชาหนึงๆ เสร็จสิ$ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนทีใช้แสดงปริ มาณการศึกษาทีนักศึก ษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดังนี$
15.5.1 กระบวนวิช าทีใ ช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ล ะ 1 ชัวโ มง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาทีใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โ ดยปกติ
ใช้เวลา 2 ชัวโมง หรื อ 3 ชัวโมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วย
กิต ทั$งนี$ข$ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั$นๆ และตามทีแต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึงๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวน
วิชาจํานวนหน่วยกิต ชื อเต็มของกระบวนวิชา เนื$ อเรื องทีจะสอนในกระบวนวิชานั$น และพื$นฐานของ
นักศึกษาทีควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั$นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื$นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใ ช้ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี$
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั$นของกระบวนวิชาดังนี$
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปี ที 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปี ที 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปี ที 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปี ที 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัว กลาง (หลัก สิ บ ) และเลขตัวท้า ย (หลัก หน่ ว ย) แสดงลําดับ ใ น
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ไ ด้ เช่น กระบวนวิชาทีต้องเรี ยนสองภาค
ต่อเนืองกัน (Two-semester course) ให้ล งท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาทีไม่สอน
ต่อเนืองกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ น
เลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไ ม่สะดวกแก่การเพิมเติม
กระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหน้าดังนั$นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพือจะได้ใ ช้
เลขทีว่างเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาทีเพิมขึ$นใหม่
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15.9 ในกรณี ทียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั$นไว้ใ น
หลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ใ ห้บอกไว้ใ นวงเล็บว่า ยกเลิก การสอนกระบวน
วิชานี$ ตั$งแต่เมือไร
15.10 ในกรณี ทีเพิมสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที
ยังไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใ ช้เลขเก่าทีได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
การศึกษาก็ไ ด้ และให้บอกไว้ใ นวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั$งแรกเมือไร
15.11 กระบวนวิชาใดทีมีล กั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ใ นแต่ล ะกระบวนวิชาด้วย
เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึงเท่านั$น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี$
15.12.1 นักศึกษาทีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั$นปี
ที 1 (Freshman)
15.12.2 นัก ศึก ษาทีมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนัก ศึก ษา
ชั$นปี ที 2 (Sophomore)
15.12.3 นัก ศึกษาทีมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั$นปี ที 3 (Junior)
15.12.4 นัก ศึ ก ษาที มี ห น่ ว ยกิ ตสะสมเกิ น 105 หน่ ว ยกิ ต เป็ นนักศึ กษาชั$น
ปี ที 4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีก ารวัดผลสําหรับกระบวนวิชาทีนัก ศึก ษาลงทะเบียนไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั$ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ไ ด้ เมือสิ$ นภาคการศึกษาหนึงๆ จะมีการ
สอบไล่ใ นแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีส อบไล่ตอน ปลายภาคการศึก ษาก็ไ ด้ ซึ ง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ใ นประกาศกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนเมือได้ประเมินผลกระบวนวิชาใด
เป็ นครั$งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั$นสิ$ นสุ ดลง
16.2 กรณี ทีไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ
ซ่ อมหนึ งครั$ง ต่อภาคเรี ยนปกติโ ดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนัก ศึก ษาทีสอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดู
ร้อน การใช้สิทธิใ ห้เป็ นไปตาม เงือนไขดังนี$
16.2.1 กระบวนวิชาที สอบตกใ นภาค1 ของภาคปกติ นัก ศึ ก ษาที จะใ ช้สิ ท ธิ
สอบซ่ อ มต้อ งดํา เนิ น การ ลงทะเบี ยนและสอบซ่ อ มใ นภาค 2 ของปี การศึ ก ษาเดี ยวกัน นั$น ส่ ว น
กระบวนวิชาทีสอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นัก ศึก ษาทีจะใช้สิ ทธิ> สอบซ่ อมต้อ ง
ดําเนิ นการลงทะเบียนและสอบซ่ อมในภาค 1 ของปี การศึก ษา ถัดไปเท่านั$น เมือนัก ศึก ษาได้ใ ช้สิ ทธิ
สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิใ นการสอบซ่อมสิ$ นสุ ดลง
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16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
และต้องไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาทีมีการสอบซํ$าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ไ ด้แจ้งขอ
จบการศึกษาของภาคนั$น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่ อมนั$นผลการสอบได้ใ ห้รายงานผลในภาคทีมีสิ ทธิ
สอบละนัก ศึ ก ษาที ลงทะเบี ยนสอบซ่ อ มไว้แ ล้ว มหาวิ ท ยาลัยจะไม่ คื น เงิ น ค่ า ลงทะเบี ยนไม่ ว่ า
กรณี ใ ด ๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ล ะกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใ ช้
ระบบการให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อัก ษรระดับคะแนน ได้แ ก่ G, P และ F ซึ งกําหนดขึ$นไปเป็ นลําดับแสดง
คุณภาพการเรี ยน ของนักศึกษาในแต่ล ะกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั$งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพ
ตําสุ ด (F) ดังนี$
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาทีนัก ศึก ษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั$น จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวน วิชานั$นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ทีนัก ศึก ษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ งครั$งให้นบั เป็ น
หน่วยกิตสะสมได้เพียงครั$งเดียว โ ดยให้นบั หน่วยกิตทีมีค่าระดับคะแนนมากทีสุ ด หากกระบวนวิชา
นั$นมีค่าระดับคะแนนทีเท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั$งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ทีนัก ศึก ษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดทีระบุว่าเป็ นกระบวนวิชาที
เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลียน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึงเท่านั$น
เป็ นหน่วยกิตเพือให้ครบหลักสู ตร
16.8 ใ นกรณี ทีนัก ศึ ก ษาขาดสอบและไม่ไ ด้แ จ้งเหตุผลล่ วงหน้าไว้เป็ นลายลัก ษณ์
อักษรก่อนการสอบไล่ใ นกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ $ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชา
นั$น
16.9 ใ บรั บ รองผลการศึ ก ษาสํา หรั บ นัก ศึ ก ษาสํา เร็ จการศึ ก ษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิชาทีนักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั$น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ ง
ยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาทีอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลียสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.)
ให้คาํ นวณดังนี$
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G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมทีนักศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมทีนักศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ใ ห้มหาวิท ยาลัยจัดทํา ตารางสําเร็ จรู ป แสดงผลของการคํา นวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลีย สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นั ก ศึ ก ษาที ไ ด้ล งทะเบี ยนไ ปแล้ว จะบอกเพิ ม หรื อบอกเลิ ก หรื อบอก
เปลียนแปลงใดๆ อีกไม่ไ ด้ ยกเว้นในกรณี ทีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาทีมหาวิทยาลัย
ประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั$น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลียนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชาอืนแทน ซึงอาจต้องเสี ยเงินเพิมหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิก กระบวนวิชาทีได้ล งทะเบียนเรี ยนซํ$าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน และเพิงรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั$น ๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานทีอาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใด
ทีได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ $ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั$น
17.4 นักศึกษาทีเรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียน
เรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคทีครบหลักสู ตรนั$น ทั$งนี$เมือสภามหาวิทยาลัย
ได้อ นุมตั ิใ ห้สําเร็ จการศึก ษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั$นเป็ นโ มฆะ
และให้ยกเลิก การลงทะเบียนเรี ยนนั$น ส่ วนค่า ธรรมเนี ยมการศึก ษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลียนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้ายโดย
ยืนคําขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและสถานทีตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นัก ศึ ก ษาทีประสงค์จะย้ายคณะหรื อ เปลียนสาขาวิชา ต้อ งเคยลงทะเบียนเรี ยน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี ยนสาขาวิช า จะต้อ งยืนคําขอย้ายก่ อ นเรี ยนจบครบ
หลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แ ก่
นักศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาทีได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
นั$นไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั$นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
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19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ$าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ $ นั มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั$นเป็ น
รายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ$าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ $ นั มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน
กระบวนวิชานั$นเป็ นราย หน่ วยกิ ตเต็มจํานวน ค่าบริ ก ารลงทะเบี ยน ไม่ตรงตามวันที มหาวิทยาลัย
กําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้อง
ดําเนินการภายในภาคการศึกษาทีได้ชาํ ระเงินนั$นไว้
ข้อ 20. การเสนอชือเพือรับปริ ญญาตรี
20.1 นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเรี ยนกระบวนวิช าต่างๆ ให้ครบตามหลัก สู ตรและเงือนไขที
กําหนดไว้ใ นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชือให้
ได้รับปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั$นได้ ในการขอรับปริ ญญานี$ นกั ศึก ษาจะต้องยืนคําขอรับปริ ญญาตาม
วิธีก ารทีมหาวิทยาลัยกําหนดทีสํานัก บริ ก ารทางวิชาการ และทดสอบประเมิ นผล ภายใ นภาคเรี ยน
สุ ดท้ายทีจบการศึ ก ษา สําหรับนัก ศึ ก ษาทีโ อนมาจากสถาบันอุดมศึ ก ษา อืนตามข้อ 8 และผูท้ ีได้รับ
ปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตาม
ข้อ 10 ต้องศึก ษาให้ไ ด้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามทีระบุไ ว้ใ น ข้อ 8.4 หรื อตาม
เกณฑ์ทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชือเพือขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมือสิ$ นภาคการศึ ก ษาแต่ล ะภาค ให้คณะเสนอชื อนัก ศึ ก ษาทีเรี ยนจบหลัก สู ตร
และมีความประพฤติดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพือขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นัก ศึก ษาทีเรี ยนจบหลัก สู ตรชั$นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลัก สู ตร
และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตาม
จํานวนทีกําหนดไว้ จะได้รับการเสนอชือ ให้ไ ด้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี$
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึงต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชา
ทีสอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั$งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชา
ทีสอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึงของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั$งหมด แต่ไ ม่
ถึงสามในสี ทั$งนี$ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั$นมากกว่าหนึง
ครั$ ง หรื อ ลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้ก ระบวน วิช าตามหลัก สู ตรใ หม่ที ใช้แ ทนกระบวนวิชาตาม
หลักสู ตรเก่าซึ งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาทีเข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ไ ด้
รับการเสนอชือให้ไ ด้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครทีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคย
สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาโดยไม่ไ ด้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่า
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ด้วยการศึ ก ษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรี ยมศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ ง
มหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นัก ศึก ษาต่อ เนื อง ตามข้อ 5 ต้องศึ ก ษาให้ไ ด้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตทีกําหนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจพิจารณาเสนอชือให้ไ ด้รับปริ ญญา
เกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโ ลม
20.4 นักศึก ษาผูใ้ ดมีหนี$ สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี$สิ นให้หมดสิ$ น
เสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชือให้ไ ด้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิใ ห้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติ ส ภามหาวิ ท ยาลัยจะพิ จารณาอนุ มัติ ใ ห้ ป ริ ญญาปี การศึ ก ษาละ
3 ครั$ง คือ เมือสิ$ นภาคหนึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ งครั$ง ซึ งจะประกาศใ ห้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมขึ$นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน
มิฉะนั$น จะไม่ไ ด้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อ นุ ปริ ญญานัก ศึ ก ษาอาจยืนคําร้ อ งขอรับอนุ ป ริ ญญาได้ เมื อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงือนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาทีกําหนดไว้ใ นแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ตาํ
กว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัล เรี ยนดี ตลอดหลัก สู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ งมีรูปร่ างลัก ษณะและ
ขนาดตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิท ยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัล เรี ยนดี แ ก่ นัก ศึ ก ษาทีได้รับ ปริ ญญาตรี ซึ งได้
หน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั$งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ ก ารบดีรัก ษาการตามข้อบังคับนี$ ในกรณี พิเศษให้อ ธิ ก ารบดี มีอาํ นาจสังและ
ปฏิบตั ิการตามทีเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริ ญญาตรี
(ฉบับที% &)
พ.ศ. 255&
________________
โ ดยที เป็ นการสมควรแก้ไ ขเพิ มเติ มข้อ บังคับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่า ด้วยการศึ ก ษาชั$น
ปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี$
ข้อ E ข้อ บังคับนี$ เรี ยกว่า “ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึ ก ษาชั$นปริ ญญาตรี
(ฉบับที F) พ.ศ. FGGF”
ข้อ F ข้อบังคับนี$ใ ห้ใ ช้บงั คับตั$งแต่ภาค E ปี การศึกษา FGGF เป็ นต้นไป
ข้อ H ให้ยกเลิ ก ข้อความใน H.F ของข้อ H และข้อ I และความใน EH.J ของข้อ EH และข้อ EJ
และความใน FK.E ของข้อ FK แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี พ.ศ. FGGE
และให้ใ ช้ความดังต่อไปนี$แทน
“H.F ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริ ญญาตรี (ฉบับที F) พ.ศ.
FGJL”
“ข้อ I คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี$
I.E ไม่เป็ นผูม้ ีโ รคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญทีจะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
I.F เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
I.H ไม่เคยถู ก ไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื องจากกระทําความผิด หรื อมีความ
ประพฤติเสื อมเสี ย
I.J มีคุณสมบัติอย่างอืนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด”
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“EH.J การลงทะเบียนเรี ยนให้ล งทะเบี ยนได้ไ ม่น้อ ยกว่า M หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น FF
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน M หน่วยกิต
ในกรณี ทีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าทีกําหนดไว้ใ นวรรคแรก คณบดี หรื อผู ้
ทีได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิใ ห้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน FJ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน EF หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สํา หรั บ ผู ท้ ี จะสํา เร็ จการศึ ก ษาใ ห้ ล งทะเบี ยนเรี ยนได้ไ ม่ เกิ น HK หน่ ว ยกิ ต ใ นภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน EL หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิใ ห้ลงนามอนุ มตั ิใ นแบบคําร้องหรื อเอกสารที
มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ EJ ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึก ษาเพือรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน L ปี การศึกษาสําหรับหลัก สู ตร J ปี
ไม่เกิน EK ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร G ปี และไม่เกิน EF ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร I ปี
การนับระยะเวลา L ปี การศึก ษา EK ปี การศึ ก ษา และ EF ปี การศึก ษา ได้คาํ นวณเป็ น
ภาคการศึก ษา โ ดยถื อ ว่า E ปี การศึ ก ษา มี F ภาคการศึก ษาปกติ หากมี ภาคฤดู ร้อ นต่อเนื องจากภาคการศึ ก ษา
สุ ดท้ายของปี การศึกษานั$นๆ ก็ใ ห้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนัก ศึ ก ษาครบ L ปี การศึก ษา EK ปี การศึ ก ษา และ EF ปี การศึก ษาแล้ว แต่ผล
ของการศึ ก ษายังไม่เพียงพอที จะได้รับ การเสนอชื อเพื อรั บ ปริ ญญาตรี สถานภาพนัก ศึ ก ษาของผูน้ $ ันเป็ นอัน
สิ$ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ใ นคณะใดก็ไ ด้
มหาวิทยาลัยอาจเที ยบหน่ วยกิ ตสะสมให้แ ก่นัก ศึ ก ษาทีสมัครกลับ เข้าเป็ นนัก ศึ ก ษา
ใหม่ตามวรรคสามได้ ตามทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึ ก ษาเห็ นสมควร โ ดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอนหน่วยกิตตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิ ทธิ> ซํ$าซ้อนกับการเทียบวิชาและ
รับโอนหน่วยกิตตามข้อ EK วรรคสอง”
“FK.E นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลัก สู ตรและเงื อนไขที
กําหนดไว้ใ นแต่ ล ะสาขาวิช า มี ห น่ วยกิ ตสะสมไม่น้อ ยกว่า EJK หน่ วยกิ ตจึ งจะได้รับ การเสนอชื อใ ห้ไ ด้รับ
ปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั$นๆ ได้ สําหรับนัก ศึก ษาทีเข้าศึก ษาตั$งแต่ปีการศึก ษา FGJL เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยน
กระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงือนไขทีกําหนดไว้ใ นแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า EFK หน่ วยกิ ต ของหลัก สู ตร J ปี ไม่น้อยกว่า EGK หน่ วยกิ ต ของหลัก สู ตร G ปี และไม่น้อยกว่า ELK
หน่วยกิต ของหล◌ักสู ตร T ปี จึงจะได้รับการเสนอชื9อให้ได้รับปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั$นได้เช่นกัน
สําหรับ นัก ศึ ก ษาที โ อนมาจากสถาบันอุดมศึ ก ษาอืนตามข้อ L และผูท้ ีได้รับ ปริ ญญา
อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร ซึ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ EK ต้องศึกษาให้ไ ด้
หน่ วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึก ษากําหนดจึงจะ
ได้รับการเสนอชือเพือขอรับปริ ญญาตรี

- 56 -

การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยืนคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรทีคณะทีสังกัด
และมายืนคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด ทีสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายทีสําเร็ จการศึกษา”
ข้อ J ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี$
ประกาศ ณ วันที FI พฤษภาคม พ.ศ. FGGF

ลงนาม
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

