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หลักสูตรวชิาโทภาษากรีก 

 (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ����) 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะ/ ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์ /ภาควชิาภาษาตะวนัตก  สาขาภาษากรีก 

หมวดที�  -  ข้อมูลทั�วไป 
1. ชื�อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลกัสูตรวชิาโทภาษากรีก 

ภาษาองักฤษ A  Minor  Program in Modern Greek 

2. ชื�อปริญญา และสาขาวชิา -ไม่มี – 

3. วชิาเอก  -ไม่มี - 

4. จํานวนหน่วยกิตที�เรียนตลอดหลักสูตร  �<  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

�.-  รูปแบบ  เป็นหลกัสูตรวิชาโท 

�.�   ภาษาที�ใช้  ภาษาไทย และภาษากรีก 

�.?  การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

   �  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที9สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็น

อยา่งดี   

�.<  ความร่วมมือกับสถาบันอื�น 

�   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

                     ⌧ ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  ความร่วมมือกบั   

                            กระทรวงศึกษาธิการกรีซ 

                   ความร่วมมือกบัหน่วยงานอื9นๆ   

�.�  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา -ไม่มี –          
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6.        สถานภาพของหลักสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ................................    

หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 
                                         หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. DEE5 
                                  ⌧ หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาที9 G  ปีการศึกษา  DEEE 

ที9ประชุม ทปม. (ที9ปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระที9  ............................. 
ครัJ งที9  ............/.......   เมื9อวนัที9  ..........  เดือน  ...............  พ.ศ.  ....................... 
ที9ประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ครัJ งที9  .............../................ 
วาระที9  ....................  เมื9อวนัที9............  เดือน  .....................  พ.ศ. ................. 
สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื9อวนัที9  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 
สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมื9อวนัที9  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที�มีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรที9มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ.   2557 
8. อาชีพที�สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

Q.G ครูอาจารย ์  นกัวชิาการ นกัวิจยั   
Q.D ล่ามหรือนกัแปล   
Q.R พนกังานบริษทั   
8.5 พนกังานในธุรกิจท่องเที9ยวไทย และต่างประเทศ   
Q.E มคัคุเทศก ์  
Q.T ประกอบอาชีพอิสระ  

9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

ลําดบัที� 
ชื�อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที�สําเร็จ

การศึกษา 

G. นางสาว อุษา กรทบัทิม รองศาสตราจารย ์ Ph. D 
Maîtrise 
    
อ.บ. 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

Comparative Literature 
L’enseignement  
du français à l’étranger 
ภาษาองักฤษ
ประวติัศาสตร์ 

University of Ioannina  
Université  Paul Valéry 
Montpellier  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Greece 
France 
 
ไทย 

2523 
2517 
 
2514 
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-I.สถานที�จัดการเรียนการสอน   

อาคารที9ทาํการคณะมนุษยศาสตร์  และอาคารเรียนรวมอื9น ๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง หวัหมาก และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัดิo -สุวรรณนภาศรี กรุงเทพฯ 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาที�จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

--.- สถานการณ์ หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
กรีซเคยเป็นประเทศที9มีความเจริญรุ่งเรืองมานานกว่า Tsss ปี  เป็นแหล่งกาํเนิดของ

อารยธรรมตะวนัตก  อารยธรรมกรีกโบราณไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมด้านอกัษรศาสตร์  ภาษาศาสตร์ 
ปรัชญา  ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเมือง การแพทย ์ คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรม ลว้นปรากฏอยู่
ในวฒันธรรมตะวนัตกมาจนถึงปัจจุบนั  นอกจากนีJ ที9ตัJงของประเทศกรีซซึ9 งอยูใ่นแหลมบอลข่านยงัเป็น
ชยัภูมิที9ดีเป็นประตูไปสู่การคา้ขายในประเทศต่าง ๆ ในยโุรปตะวนัออก ยโุรปตอนกลางและยุโรปเหนือ
อีกดว้ย  ดงันัJนการศึกษาภาษาและวฒันธรรมกรีกจะช่วยให้สามารถเขา้ใจวฒันธรรมตะวนัตกไดง่้ายขึJน   
รวมทัJงเขา้ใจคนกรีกในปัจจุบนัอนัจะนาํไปสู่การมีความสัมพนัธ์ที9ดีระหวา่งประเทศไทยและประเทศ
กรีซ  ทัJงดา้นการศึกษา  ดา้นธุรกิจการติดต่อคา้ขายและการท่องเที9ยว อีกดว้ย 
                --.� สถานการณ์ หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ภาษากรีกเป็นภาษาซึ9 งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวนัตก  เอกสาร หนังสือ ด้าน
การแพทย ์รัฐศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญา และโบราณคดี ฯลฯ ได้มีการบนัทึกไวเ้ป็นภาษากรีก  ปัจจุบนั
ประเทศไทย และประเทศกรีซมีความสัมพนัธ์กันมากขึJ น   ทัJ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจการ
ท่องเที9ยว และการแลกเปลี9ยนความรู้ด้านวฒันธรรม  จึงทาํให้ภาครัฐ และภาคเอกชน  ตลอดจน
นกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ สนใจ ที9จะเรียนรู้ เกี9ยวกบัประเทศกรีซมากขึJน  เพื9อพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศทัJงสองใหดี้ยิ9งขึJน  ตลอดจนสามารถนาํความรู้ไปปรับใชก้บัชีวิตของตนเองและพฒันา
ตนเองใหอ้ยูร่่วมกบัผูอื้9นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  --.-  และ  --.�  ต่อการพฒันาหลักสูตร และความ

เกี�ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย  

12.1 การพฒันาหลักสูตร 

GD.G.G การพฒันาหลกัสูตร  จะเนน้การปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางสังคม
และวฒันธรรมปัจจุบนั 
12.1.2 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนนาํความรู้ที9ไดรั้บไปพฒันาตนเองต่อไปได ้
GD.G.R   หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนตระหนกัในความสาํคญัของการเรียนรู้วฒันธรรม 
แนวคิด ความเชื9อ ของชาวกรีกโดยผา่นทางภาษา วรรณคดีและวฒันธรรมกรีก 

12.2 ความเกี�ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 

GD.D.G สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตที9มีมาตรฐานเป็นที9ตอ้งการของสังคม 
      GD.D.D สถาบนัตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเมื9อ 
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-?.   ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื�นที�เปิดสอนในมหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิาอื�น  (เช่น  รายวชิาที�

เปิดสอนเพื�อให้บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื�น) 

GR.G รายวชิาในหลกัสูตรที9เปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื9น 
-ไม่มี- 

GR.D   รายวชิาในหลกัสูตรที9เปิดสอนใหม้หาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื9นที9   
        ตอ้งมาเรียน 

-ไม่มี- 
 GR.R การบริหารจดัการ 

-ไม่มี- 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

                           ผลิตบณัฑิตที9มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมเพื9อสร้างสรรค์
สังคมไทยใหย้ ั9งยนืและเป็นที9ยอมรับในภูมิภาค 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ความสาํคญัของหลกัสูตรวชิาโทภาษากรีก คือการผลิตบุคลากรที9มีศกัยภาพ มีองค์
ความรู้ในทกัษะทางภาษาและวฒันธรรมอนัเป็นพืJนฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งย ั9งยนื 

1.3       เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาโทภาษากรีกเปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ตัJงแต่ พ.ศ.DEvD  สาขาวิชาฯได้ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพื9อให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัแนวโน้ม
ความตอ้งการของสังคม  และความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ อีกทัJงสอดคลอ้งกบัปรัชญาปณิธานและ
วตัถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลยัรามคาํแหงและที9สําคญัเพื9อตอบสนองต่อการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ  และการท่องเที9ยวยงัประเทศกรีซและดินแดนที9มีชาวกรีกอาศยัอยู ่

  -.<   วตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

G.v.G  เพื9อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจและสื9อสารภาษากรีกไดท้ัJงในดา้นการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน 

G.v.D  เพื9อส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วฒันธรรมกรีก 
G.v.R  เพื9อส่งเสริมใหมี้การศึกษาหาความรู้ในสาขาวชิาต่างๆจากเอกสารภาษากรีก 
G.v.v  เพื9อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศกรีซ 
G.v.E  เพื9อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาวจิยัเกี9ยวกบัภาษาและวฒันธรรมกรีก 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี�ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชีK 

1.  ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้

มาตรฐานไม่ตํ9ากวา่

มาตรฐานที9 สกอ. กาํหนด 

- ติดตามและประเมิน

หลกัสูตรอยา่งต่อเนื9อง 

- เอกสารการปรับปรุง

หลกัสูตร 

- รายงานการประเมิน

หลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม 

      -      ศึกษาและติดตามการ 

             เปลี9ยนแปลงตามความ 

             ตอ้งการสังคม 

      -    รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต (ร่วมกบัคณะ

มนุษยศาสตร์) 

3. ปรับปรุงสื9อการเรียนการ

สอนใหมี้ความ เหมาะสม

แผนส่งเสริมการเรียนการ

สอนที9เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- ปรับปรุงสื9อใหมี้ความ

เหมาะสม 

- พฒันาระบบสารสนเทศที9

สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งต่อเนื9อง 

- สื9อการเรียนการสอน

ไดรั้บการปรับปรุงมี

ความเหมาะสมและ

เพียงพอ 

- ความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนต่อระบบ

สารสนเทศที9

สนบัสนุนการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

4. พฒันาบุคลากร  อาจารย์

ที9เกี9ยวขอ้งกบัการเรียน

การสอนใหมี้ความรู้ทนั

การเปลี9ยนแปลงทาง

วชิาการและเพิ9ม

ประสบการณ์ใหมี้

หลากหลาย 

- สนบัสนุนอาจารยใ์หไ้ดรั้บ

การเพิ9มความรู้และ

ประสบการณ์โดย

การศึกษา ดูงาน เขา้ร่วม

อบรม ประชุมสัมมนา ทาํ

วจิยัที9สอดคลอ้งกบัการ

เรียนการสอน 

- จาํนวนโครงการ

พฒันาอาจารย ์

- จาํนวนอาจารยที์9

ไดรั้บการเพิ9มพูน

ความรู้ 
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                 หมวดที�  ?  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

       �   ระบบทวภิาค        ระบบไตรภาค   ระบบจตุรภาค 

 -.� การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

       �    มี         ไม่มี 

-.?     การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

            มี                   � ไม่มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที9  G เดือนมิถุนายน      -  กนัยายน 
ภาคการศึกษาที9  D เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน       -  พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัJนปริญญาตรี พ.ศ. DEEG  
ขอ้E และขอ้ T และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัที9 D)  พ.ศ. 
DEED ขอ้ T  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

�.? ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา  
และตวัอกัษรกรีก 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื�อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา  

- จดัใหมี้หน่วยงานแนะนาํการศึกษา 
- จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน และมหาวทิยาลยั 
- อาจารยใ์หค้าํปรึกษาโดยมีชั9วโมงใหค้าํปรึกษาตามที9ประกาศไวที้9ภาควชิาฯ 
- จดัทาํแบบฝึกหดัใหน้กัศึกษาฝึกเขียนภาษากรีก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  �  ปี 

 

 

 

 

 

                             

 

  

 

             �.M       งบประมาณตามแผน  ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์  และของมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง   

�.N ระบบการศึกษา 

แบบชัJนเรียน 
                                            �       แบบตลาดวชิา  มีชัJนเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

แบบทางไกลผา่นสื9อสิ9งพิมพเ์ป็นหลกั 
แบบทางไกลผา่นสื9อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื9อหลกั 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื9อหลกั  (E-learning) 
แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 
อื9นๆ  (ระบุ) 

�.O การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ย 
การศึกษาชัJนปริญญาตรี พ.ศ. DEEG ขอ้ Q และขอ้ z (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

?.-.- จํานวนหน่วยกิต                          �<           หน่วยกิต 

?.-.� โครงสร้างหลักสูตร 

(-) หมวดวชิาโทบังคับ   -�  หน่วยกิต 

GRK 1001  (GR 101)  ภาษากรีกพืJนฐาน  G  R  หน่วยกิต 
GRK 1002  (GR 102)  ภาษากรีกพืJนฐาน  2        3  หน่วยกิต 
GRK 2001  (GR 201)  ภาษากรีกพืJนฐาน  3        3  หน่วยกิต 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

���� ���M ���N ���O ���P 

ชัJนปีที9 G - - - - - 
ชัJนปีที9 D - 30 30 30 30 
ชัJนปีที9 R - - 15 15 15 
ชัJนปีที9 v - - - 12 12 

รวม  Rs vE E~ 57 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - GD 12 
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GRK 2002  (GR DsD)  ภาษากรีกพืJนฐาน  v        R  หน่วยกิต   
ในกรณีที9นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิา GRK 1001 (GR101),GRK 1002,(GR102) 

GRK 2001(GR201), GRK 2002 (GR202) เป็นกระบวนวิชาภาษาต่างประเทศพืJนฐาน ใหเ้รียนกระบวน
วชิา GRK 3001,  GRK 3002,  GRK 4001,  GRK 4002   
                           GRK 3001  (GR 301)  ภาษากรีกระดบักลาง G  R  หน่วยกิต 

GRK 3002  (GR 302)  ภาษากรีกระดบักลาง  D  R  หน่วยกิต 
GRK 4001  (GR 401)  ภาษากรีกระดบัสูง  G  R  หน่วยกิต 
GRK 4002  (GR 402)  ภาษากรีกระดบัสูง  D   R  หน่วยกิต 
 

 (�) วชิาโทเลือก  -�  หน่วยกิต 

นกัศึกษาเลือกกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดข้องสาขาวชิาภาษากรีกที9ไม่ใช่วชิาโท
บงัคบั  และตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั Rsss - vsss จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ GD หน่วยกิต  

 

?.-.? คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา 

G.  GRK หมายถึง รหสัตวัอกัษรของกระบวนวชิาสาขาภาษากรีก ซึ9 งปรับปรุง
จากหลกัสูตรเดิม คือ  GR   
2.  ความหมายของรหสัตวัเลข 

- เลขตวัแรก ( หลกัพนั)  แสดงถึงชัJนปีนกัศึกษา 
- เลขตวัที9สอง  (หลกัร้อย)  แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวชิา 

เลข  s  หมวดภาษากรีกพืJนฐาน 
เลข  G  หมวดภาษากรีกทั9วไป 
เลข  D  หมวดวรรณคดีกรีก 
เลข  R  หมวดอารยธรรมกรีก 
เลข  v  หมวดภาษากรีกเฉพาะดา้น 
เลข   E  หมวดภาษาศาสตร์ภาษากรีก 
เลข  T  หมวดศิลปะกรีก 

- เลขสองตวัทา้ย  (หลกัสิบและหลกัหน่วย)  แสดงถึงอนุกรมของ
กระบวนวชิา  *  หมายถึง  กระบวนวชิาเปิดใหม่ในหลกัสูตรนีJ  
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3.1.4 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวชิาภาษากรีกพืKนฐาน (I) 
GRK 1001  (GR 101)  ภาษากรีกพืJนฐาน  G   R  หน่วยกิต 
GRK 1002  (GR 102)  ภาษากรีกพืJนฐาน  2   3  หน่วยกิต 
GRK 2001  (GR 201)  ภาษากรีกพืJนฐาน  3   3  หน่วยกิต 
GRK 2002  (GR DsD)  ภาษากรีกพืJนฐาน  v   R  หน่วยกิต   
GRK 3001  (GR 301)  ภาษากรีกระดบักลาง G         R  หน่วยกิต 
GRK 3002  (GR 302)  ภาษากรีกระดบักลาง D   R  หน่วยกิต 
GRK 4001  (GR 401)  ภาษากรีกระดบัสูง  G   R  หน่วยกิต 
GRK 4002  (GR 402)  ภาษากรีกระดบัสูง  D    R  หน่วยกิต 

หมวดวชิาภาษากรีกทั�วไป (-) 
GRK 3101  (GR 313)  การเขียนภาษากรีก   R  หน่วยกิต 
GRK 3102 (GR 315) การอ่านภาษากรีกเพื9อความเขา้ใจ    R  หน่วยกิต 
*GRK 4101 ภาษากรีกคาธาเรวซูาเบืJองตน้       R  หน่วยกิต 
*GRK 4102  คาํศพัทภ์าษากรีก                                           R  หน่วยกิต 

              GRK 4103  (GR 413)  สนทนาภาษากรีก    R  หน่วยกิต 

หมวดวชิาวรรณคดีกรีก  (�) 
GRK 3201  (GR 331)  ประวติัวรรณคดีกรีก   R  หน่วยกิต 
*GRK 3202  วรรณคดีกรีกสมยัใหม่                     R  หน่วยกิต 
*GRK 3203  เทพนิยายกรีก                                                            R  หน่วยกิต 

หมวดวชิาอารยธรรมกรีก  (?) 
*GRK  2301   บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัวฒันธรรมพืJนบา้นกรีก R  หน่วยกิต 
 GRK 3301 (GR 351)   บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัอารยธรรมกรีก  R  หน่วยกิต 
*GRK 4301   บทอ่านเกี9ยวกบัแนวคิดดา้นปรัชญาและ                   R  หน่วยกิต  
                       วทิยาศาสตร์กรีก     

หมวดวชิาภาษาเฉพาะด้าน  (<) 
GRK 3401  (GR 323)  ภาษากรีกเพื9อการท่องเที9ยว                         R  หน่วยกิต 
GRK 4401  (GR 423)  บทอ่านเกี9ยวกบัภูมิศาสตร์และ  R  หน่วยกิต 

 ประวติัศาสตร์กรีกเพื9อการท่องเที9ยว                             
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หมวดวชิาภาษาศาสตร์ภาษากรีก  (�) 

*GRK  4501 ประวติัภาษากรีก                                                         R   หน่วยกิต 

หมวดวชิาศิลปะกรีก  (M) 

*GRK  vT01   ศิลปะกรีก                                                                 R  หน่วยกิต 

?.-.� แผนการศึกษา 

ปีที�  �  ภาคเรียนที� - 

GRK 1001 ภาษากรีกพืJนฐาน  G          R  หน่วยกิต 

(GR 101)   (Fundamental Modern Greek 1)   

รวม       R  หน่วยกิต 

ปีที�  �  ภาคเรียนที� � 

GRK 1002 ภาษากรีกพืJนฐาน  2          3  หน่วยกิต 
(GR 102)  (Fundamental Modern Greek 2) 

                                                                         รวม       R  หน่วยกิต 

ปีที�  ?  ภาคเรียนที� - 

 GRK 2001  ภาษากรีกพืJนฐาน  3         3  หน่วยกิต 
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3) 

                                                                             รวม R   หน่วยกิต 
                                  ปีที�  ?  ภาคเรียนที� � 

        GRK 2002  ภาษากรีกพืJนฐาน  4                  3  หน่วยกิต 
(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4) 

                                                                       รวม          R  หน่วยกิต 

ปีที�  <  ภาคเรียนที� - 

GRK...  วชิาเลือก D กระบวนวชิา                                           T  หน่วยกิต 
                                                                       รวม          T  หน่วยกิต 

ปีที�  <  ภาคเรียนที� � 

GRK...  วชิาเลือก D กระบวนวชิา                                           T   หน่วยกิต 
รวม          T  หน่วยกิต
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?.-.M คําอธิบายรายวชิา 
 (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที� 

ชื�อ – สกุล 
(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที�สําเร็จ

การศึกษา 

G. นางสาว อุษา 

กรทบัทิม 

รองศาสตราจารย ์ Ph. D 

Maîtrise 

    

อ.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

Comparative literature 

L’enseignement  

du français à l’étranger 

ภาษาองักฤษ

ประวติัศาสตร์ 

University of Ioannina  

Université  Paul Valéry 

Montpellier  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Greece 

France 

 

ไทย 

2523 

2517 

 

2514 

 

?.?  อาจารย์ประจํา  

ลําดับ

ที� 

ชื�อ – สกุล 
(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที�สําเร็จ

การศึกษา 

G. นางสาว อุษา 

กรทบัทิม 

รองศาสตราจารย ์ Ph. D 

Maîtrise 

    

อ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั

สอง) 

Comparative Literature 

L’enseignement  

du français à l’étranger 

ภาษาองักฤษ

ประวติัศาสตร์ 

University of Ioannina  

Université  Paul Valéry 

Montpellier  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Greece 

France 

 

ไทย 

2523 

2517 

 

2514 
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?.< อาจารย์พเิศษ 

ไดรั้บความช่วยเหลือจดัส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการกรีก หรือภาควชิา/สาขาวชิาฯอาจเสนอแต่งตัJง
อาจารยพ์ิเศษจากคณะอื9นของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั  

4. องค์ประกอบเกี�ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   

4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
-ไม่มี- 

4.2 ช่วงเวลา 
-ไม่มี- 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
-ไม่มี- 

E. ข้อกําหนดเกี�ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิัย   
-ไม่มี- 

หมวดที�  <  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพเิศษ/คุณสมบัติที�พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม  

G.ดา้นบุคลิกภาพ 
 

มีการสอดแทรกเรื9องการเขา้สังคม เทคนิคการเจรจา
สื9อสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ที9ดีและการวางตวัในการ
ทาํงานในรายวชิาที9เกี9ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 

D. ดา้นภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ - ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีกิจกรรมทาํงานเป็นกลุ่มทัJงในและ
นอกชัJนเรียน 
- ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างวินยัในตนเอง มีความกลา้ใน
การแสดงความคิดเห็นและมีความรับผดิชอบต่องานที9
ไดรั้บมอบหมาย 

3. สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

จดัใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศและใช้
เทคโนโลยทีี9ทนัสมยั 
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�. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

�.-     การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 คุณลกัษณะที9ตอ้งการพฒันา 
(1) มีความซื9อสัตยสุ์จริต 
(2) มีวนิยั  อดทน  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เปิดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่างทางภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 
(4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2 กลยทุธ์การสอนที9ใชใ้นการพฒันา 
(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที9เกี9ยวขอ้ง 
(2) การอภิปราย และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถาม 
(3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งที9เกี9ยวขอ้ง 
(4) บทบาทสมมุติ 

2.1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชัJนเรียนของนกัศึกษา 
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผลของงานที9ไดรั้บ

มอบหมาย 
 �.�      การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1 คุณลกัษณะที9ตอ้งการพฒันา 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการ  และทฤษฎีที9สาํคญัในเนืJอหาสาขาวชิา 
(2) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการในสาขาวชิาชีพ  รวมทัJงการนาํไป

ประยกุต ์
(3) เรียนรู้  และเขา้ใจความคิด  สังคม  และวฒันธรรมของไทย และชาติอื9น 
(4) รู้ เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในการใชภ้าษาอยา่งต่อเนื9อง 
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในการใชภ้าษากบัความรู้ในศาสตร์อื9น ๆ ที9เกี9ยวขอ้ง 

D.D.D     กลยทุธ์การสอนที9ใชใ้นการพฒันา 
(1) บรรยายและใหท้าํแบบฝึกหดั 
(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชัJนเรียน 

D.D.R     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากประสิทธิผลความถูกตอ้งของการบา้น 
(2) ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถามและกิจกรรมในชัJนเรียน 
(3) ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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�.? การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

D.R.G     คุณลกัษณะที9ตอ้งการพฒันา 
(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้  ตีความ  และประเมินขอ้มูลเพื9อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์
(3) สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
D.R.D     กลยทุธ์การสอนที9ใชใ้นการพฒันา 

(1) บรรยายและใหท้าํแบบฝึกหดั 
(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(3) ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชัJนเรียน 

D.R.R     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถามและทาํกิจกรรมในชัJนเรียน 

�.<     การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

D.v.G     คุณลกัษณะที9ตอ้งการพฒันา 
(1) มีส่วนร่วมในการคิดริเริ9มและคิดแกไ้ขปัญหาในกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรือ

สมาชิกของกลุ่ม 
(2) มีความรับผดิชอบในการขวนขวายหาความรู้  เพื9อพฒันาตนเอง และอาชีพอยา่ง

สมํ9าเสมอ 
(3) รู้และเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 
(4) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9นไดดี้ 

D.v.D กลยทุธ์การสอนที9ใชใ้นการพฒันา 
(1) จดักิจกรรมกลุ่ม เพื9อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในกลุ่มผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียน

กบัผูส้อน 
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริงและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัที9ควรรู้ระหวา่งผูเ้รียน

กบัผูส้อน 
D.v.R การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัJนเรียนของนกัศึกษา 
(2) ประเมินจากการทาํแบบประเมินตนเองและเพื9อน 
(3) ประเมินประสิทธิผลของงานที9ไดรั้บมอบหมาย 
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�.� การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื�อสาร  และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
D.E.G คุณลกัษณะที9ตอ้งการพฒันา 

(1) สามารถใชภ้าษาในการสื9อสารทัJงการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และคดัเลือกขอ้มูลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชสื้9อที9เหมาะสม 

D.E.D กลยทุธ์การสอนที9ใชใ้นการพฒันา 
(1) บรรยายและฝึกฝนในห้องเรียน 
(2) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(3) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี9เหมาะสม 

D.E.R การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากการทดสอบทกัษะการสื9อสารในชัJนเรียน 
(2) ประเมินจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการนาํเสนอ 
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แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum

  M
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วชิาโทภาษากรีก คณ
ะมนุษยศาสตร์ 

แผนที9แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  M
apping) 

�
 

หมายถึงความรับผดิชอบหลกั          
 

หมายถึงความรับผดิชอบรอง           �
  หมายถึง  เวน้วา่ง 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม 
2.  ดา้นความรู้ 

3.  ดา้นทกัษะ 
4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ 

 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

ทางปัญญา 
ระหวา่งบุคคล 

การสื9อสารและ 

  
  

  
และความรับผิดชอบ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีความซื9อสัตยส์ุจริต 

 มีวินยั อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 เปิดใจยอมรับความคิดเห็นและความต่างทางภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 

 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 มีความรู้และความเขา้ใจเกี9ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที9สาํคญัในเนืJอหาสาขาวิชา 

 สามารถติดตามความกา้วหนา้ และวิวฒันาการในสาขาวิชาชีพ รวมทัJงการนาํไปประยุกต ์

 เรียนรู้ และเขา้ใจความคิด สังคม และวฒันธรรมของไทยและชาติอื9น   

 รู้ เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความชาํนาญในการใชภ้าษาอยา่งต่อเนื9อง 

 สามารถบูรณาการความรู้ในการใชภ้าษากบัความรู้ในศาสตร์อื9น ๆ ที9เกี9ยวขอ้ง 

 คิดอยา่งมีวจิารณญาน และอยา่งเป็นระบบ 

 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูล เพื9อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกตใ์ชใ้นภาคปฏิบตัิและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มีส่วนร่วมในการคิดริเริ9มและคิดแกไ้ขปัญหาในกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรืสมาชิกของกลุ่ม 

 มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู้ เพื9อพฒันาตนเอง และอาชีพอยา่งสมํ9าเสมอ 

 รู้และเขา้ใจในความแตกต่าง หลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 

 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื9นไดด้ี 

 สามารถใชภ้าษาในการสื9อสารทัJงการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและคดัเลือก 

 ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส้ื9อที9เหมาะสม 
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หมวดที�  �  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

-. กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัJน
ปริญญาตรี พ.ศ. DEEG  ขอ้ GT และขอ้ G~ (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
�. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̀ิของนักศึกษา 

กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิo ของนกัศึกษา  โดยพิจารณาจากผลการสอบการ
ใหค้ะแนน  การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธิo ของงานที9มอบหมายใหน้กัศึกษา 
?. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัJน
ปริญญาตรี พ.ศ. DEEG ขอ้ Ds และขอ้ DG และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี
(ฉบบัที9 D) พ.ศ. DEED (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

หมวดที�  M  การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

ขอทุนรัฐบาลกรีกและส่งบณัฑิตที9เรียนภาษากรีกเป็นวชิาโทและมีผลการเรียนดีไปศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโท  หรือไปอบรมภาษาและวฒันธรรมกรีกและวธีิการสอนภาษากรีกในฐานะภาษาต่างประเทศ 
�.     การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  D.G  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล 
D.G.G  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบติัการเกี9ยวกบัการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
D.G.D  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบติัการเกี9ยวกบัการผลิตสื9อการสอน 
D.G.R สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบติัการเกี9ยวกบัการวจิยัเพื9อการพฒันาการเรียน

การสอน 
  D.D   การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอื9นๆ 

D.D.G ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ9มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและตาํแหน่งทาง
วชิาการ 
D.D.D สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื9อเพิ9มพูนคุณวฒิุ 
D.D.R สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
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หมวดที�  N  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
-. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.1 การบริหารหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร  ทาํหนา้ที9พฒันา/ปรับปรุง
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  และใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1.2 มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเนื9องอยา่งนอ้ยทุก E ปี 
1.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

1.2.1 การบริหารงบประมาณ 
                               ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที9มีอยูเ่ดิม 
(1) อาคารที9ทาํการคณะมนุษยศาสตร์  และอาคารเรียนรวมอื9น ๆ ในบริเวณ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัดิo  – สุวรรณนภาศรี 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที9มีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

(2) แหล่งศึกษาคน้ควา้  หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์  สาํนกัหอสมุดกลาง
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  และอื9น ๆ 

1.2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ9มเติม 
ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซืJอหนงัสือ  ตาํรา  วารสารที9เกี9ยวขอ้ง  

                         เพื9อใหบ้ริการกบันกัศึกษา  และคณาจารย ์ รวมทัJงจดัทาํตาํราที9ใชใ้นการเรียนการสอน 
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานที9 หอ้งบรรยาย  
                      สื9อการสอน  หนงัสือ  ตาํรา  ระบบสืบคน้ขอ้มูล  และโสตทศันูปกรณ์  รวมทัJงมีระบบการ 
                       ประเมินความ พึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารย ์

1.3 การบริหารคณาจารย์ 

1.3.1 การรับอาจารยใ์หม่ 
มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่  ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

1.3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัที9เกี9ยวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อน

รายวชิาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที9กาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  โดยจดัใหมี้
การประชุมสัมมนา  เพื9อนาํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตร 
1.3.3 การแต่งตัJงคณาจารยพ์ิเศษ 
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(1) มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมารวมสอนในบางรายวชิา  และบางหวัขอ้ที9
ตอ้งการความเชี9ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง  โดยเป็นไปตามระเบียบ 

(2) คณาจารยที์9ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิา
ในหลกัสูตร  โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4.1 การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและคุณวฒิุใหเ้ป็นไป  

        ตามหนา้ที9ความรับผดิชอบ 
1.4.2 การเพิ9มทกัษะความรู้เพื9อการปฏิบติังาน 

(1) จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ที9และการบริหารอยา่ง
สมํ9าเสมอ 

(2) สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการ
และโครงการวจิยัของสาขาวิชา 

1.5 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

1.5.1 การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอื9น ๆ แก่นกัศึกษา 
(1) มีอาจารยที์9ปรึกษาทาํหนา้ที9ส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการ

และกิจกรรมแก่นกัศึกษา  โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอ
คาํปรึกษา 

(2) จดัระบบแนะแนวเกี9ยวกบัการวางแผนการเรียน 
1.5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

กรณีที9นกัศึกษามีขอ้สงสัยเกี9ยวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด  สามารถยื9นคาํร้อง
ขอทราบขอ้เท็จจริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

�. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

D.G สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

D.D มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ E ปี  เพื9อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรครัJ งต่อไป 
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?. ตัวบ่งชีKผลการดําเนินงาน  (Key Per formance Indicators) 
 

ตวับ่งชีJและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

DEEE DEET DEE~ DEEQ DEEz 
(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื9อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาํเนินงานหลกัสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที9
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

ตวับ่งชีJและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

DEEE DEET DEE~ DEEQ DEEz 
(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบ
ซ่อมใหค้รบทุกรายวชิาที9เปิดสอน 

× × × × × 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 หลงัสิJนสุดปีการศึกษาภายใน 90 วนั หลงัสอบ
ซ่อม 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิo ของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที9กาํหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาที9เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาํเนินงานที9รายงานใน มคอ.7 ปีที9แลว้ 

- × × × × 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรือ วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึ9งครัJ ง 

× × × × × 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)
ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยร้อยละ 
50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต
ใหม่ที9มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี9ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก
คะแนน 5.0 

- - - × × 
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(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที9มีต่อบณัฑิต
ใหม่ เฉลี9ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - × 

รวมตวับ่งชีJ  (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตวับ่งชีJบงัคบั (ขอ้ที9) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จาํนวนตวับ่งชีJตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ Qs  (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

หมวดที�  O  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
-. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 

    ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการ
สอบ 
1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา  บณัฑิต  
ผูท้รงคุณวุฒิ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตวับ่งชีJผลการดาํเนินงาน  ในหมวด  ~  ขอ้  ~  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

<. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา  บณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ช้
บณัฑิต  มาวเิคราะห์  เพื9อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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                                  หมวดวชิาบังคับพืKนฐานภาษากรีก (I) 

GRK 1001 ภาษากรีกพืJนฐาน G  3(2-2-5) 
(GR101)  (Fundamental Modern Greek 1)                                

ศึกษาภาษากรีกที9ใชใ้นชีวติประจาํวนัเกี9ยวกบัการทกัทาย การแนะนาํตวั การสื9อสารกบับุคคลอื9น   
รวม ทัJงศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศพัทส์าํนวนภาษากรีก ฝึกทกัษะการฟังพูดอ่านและเขียน 
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 ภาษากรีกพืJนฐาน D 3(2-2-5) 
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)                             

ศึกษาภาษากรีกที9ใชใ้นชีวติประจาํวนัเกี9ยวกบั การซืJอของ การเขา้สังคม การทาํงาน การบอกเวลา 
อากาศ การบอกทิศทาง การสื9อสารในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัJงลกัษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐานศพัทส์ํานวน
ภาษากรีกในระดบัที9สูงขึJน และฝึกทกัษะการฟังพูดอ่านและเขียน (ควรเรียนกระบวน วชิา 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 ภาษากรีกพืJนฐาน R 3(2-2-5) 
(GR 201)  (Fundamental Modern Greek 3)                                 
 ศึกษาภาษากรีกที9ใชใ้นชีวติประจาํวนัเกี9ยวกบัอาหารเครื9องแต่งกาย การติดต่อธนาคาร การเดินทาง 
ที9อยูอ่าศยั รวมทัJงลกัษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศพัท ์สํานวนภาษากรีกในระดบัที9สูงขึJน  ฝึกทกัษะการฟัง
พูดอ่านและเขียน(ควรเรียนกระบวนวชิา 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  ภาษากรีกพืJนฐาน v 3(2-2-5) 
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(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)                                                                
 ศึกษาภาษากรีกที9ใชใ้นชีวติประจาํวนัเกี9ยวกบัวนัหยดุ การท่องเที9ยว เมืองสาํคญัๆ ของกรีก   
รวมทัJงลกัษณะโครงสร้างประโยคพืJนฐาน ศพัท ์สาํนวนภาษากรีกในระดบัที9สูงขึJน  ฝึกทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง 
และพูด (ควรเรียนกระบวนวิชา 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   ภาษากรีกระดบักลาง G 3(2-2-5) 
(GR 301) (Intermediate Greek 1)                                            

ศึกษาบทอ่านภาษากรีกโดยเนน้ทกัษะการอ่านและเขียน โครงสร้างภาษา ศพัทส์าํนวน รวมทัJงฝึก  
เขียนประโยคแบบต่างๆ การเขียนอนุเฉทสัJน ๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา  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   ภาษากรีกระดบักลาง D 3(2-2-5) 
(GR 302)  (Intermediate Greek 2)                                                                     

ศึกษาบทอ่านภาษากรีกในระดบัที9สูงขึJน ฝึกการอ่านเพื9อความเขา้ใจและเขียนอนุเฉท (ควรเรียน
กระบวนวชิา  GRKRssG มาก่อน) 
A study of more advanced Modern Greek texts. A practice in reading comprehension and  writing paragraphs. 
(Recommended preliminary course: GRK3001) 

GRK 4001  ภาษากรีกระดบัสูง G                          3 (2-2-5) 
(GR 401) (Advanced Modern Greek 1)                               

ศึกษาบทอ่านภาษากรีกในระดบัสูง ฝึกการอ่านและฟังเพื9อความเขา้ใจ ฝึกการเขียนประโยคและ 
อนุเฉทสัJน ๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา  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   ภาษากรีกระดบัสูง D                          3 (2-2-5) 
(GR 402) ( Advanced Modern Greek 2)                        
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีก ฝึกการอ่านเพื9อความเขา้ใจ การเขียนอนุเฉทและเรียงความ (ควรเรียน
กระบวนวชิา  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) 
 
 
 

หมวดวชิาภาษากรีกทั�วไป  (-) 

GRK 3101  การเขียนภาษากรีก                      3(2-2-5) 

(GR 313)  (Writing Modern Greek)                                      

 ศึกษาหลกัการเขียนประโยคภาษากรีก โดยฝึกการใชศ้พัทส์าํนวน และไวยากรณ์ เพื9อเขียน
ประโยค อนุเฉท เรียงความสัJนๆ และจดหมาย (ควรเรียนกระบวนวชิา  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  การอ่านภาษากรีกเพื9อความเขา้ใจ        3(2-2-5) 
(GR 315)  (Modern Greek Reading Comprehension)                      
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีกที9คดัเลือกมาเพื9อความเขา้ใจในเนืJอหาใจความ ศพัท ์สาํนวน และ
โครงสร้างภาษา  (ควรเรียนกระบวนวชิา GRKDssD มาก่อน) 
A study of selected texts in modern Greek to understand   the content, vocabulary, expressions and structures. 
(Recommended preliminary course: GRK2002) 

*GRK 4101  ภาษากรีกคาธาเรวซูาเบืJองตน้                           3(3-0-6) 
 (Introduction to Greek Katharevousa)     

ศึกษาเกี9ยวกบัหน่วยคาํและโครงสร้างของภาษากรีกเพื9อใหท้ราบความแตกต่าง ระหวา่งภาษากรีก
บริสุทธิo ซึ9 งสร้างขึJนเมื9อศตวรรษที9GQ และภาษากรีกใหม่ และอิทธิพลของคาธาเรวซูาที9มีต่อภาษากรีกใหม่เพื9อให้
สามารถเขา้ใจ เอกสารทางวิชาการ ซึ9 งมกัเขียนดว้ยคาธาเรวซูา (ควรเรียนพร้อมกระบวนวชิา 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 คาํศพัทภ์าษากรีก   3(3-0-6) 
(Modern Greek Vocabulary)                                                                     

 ศึกษาเกี9ยวกบัรากศพัทภ์าษากรีก  ที9มาของศพัท ์และการสร้างคาํ การสร้างอุปสรรคและปัจจยัและ
คาํลงทา้ย  การเปลี9ยนแปลงของภาษากรีกซึ9งเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวชิา 
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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 สนทนาภาษากรีก                           3(2-2-5) 

(GR 413)  (Modern Greek Oral Expressions)                

ศึกษาศพัทส์าํนวนการพูดภาษากรีกที9ใชใ้นชีวติประจาํวนัเพื9อพฒันาทกัษะการพูดและการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งถูกตอ้ง (ควรเรียนกระบวนวชิา  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 ประวติัวรรณคดีกรีก                                   3(3-0-6) 
(GR 331)  (Introduction to Greek Literature)                      
 ศึกษาประวติัวรรณคดีกรีกตัJงแต่สมยัโฮเมอร์จนถึงปัจจุบนัจากบทอ่านสัJนๆที9คดัเลือกมาจาก
ผลงานของกวแีละนกัเขียนกรีกที9สาํคญั (ควรเรียนกระบวนวชิา 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  วรรณคดีกรีกสมยัใหม่                                 3(3-0-6) 
 (Modern Greek Literature) 
 ศึกษาบทอ่านเกี9ยวกบัประวติัวรรณคดีกรีกสมยัใหม่เริ9มตัJงแต่คริสตวรรษที9 z จนถึงปัจจุบนั ศึกษา
งานเขียนทัJงร้อยแกว้และร้อยกรอง  ที9เขียนดว้ยภาษาคาธาเรวซูาและดีโมติกีJ  รวมทัJงศึกษางานของนกัเขียนกรีก
ที9ไดรั้บรางวลัโนเบลดว้ย 
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  เทพนิยายกรีก                           3(3-0-6) 
 (Greek Mythology)                                                           
 ศึกษาเกี9ยวกบัเรื9องราวการสร้างโลกที9เกี9ยวกบัเทพเจา้ (เทพเจา้แห่งเทือกเขาโอลิมปัสทัJง GD องค)์ 
รวมทัJงศึกษาชีวติและงานของตวัละครและวรีบุรุษ อาทิ Hercules, Perseus, Minotaur and Oedipus รวมทัJง 
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Odyssey และสงครามกรุงทรอย จนกระทั9งเทพนิยายกลายเป็นประวติัศาสตร์และเรื9องเล่าอิงศีลธรรมของอีสป 
(ควรเรียนกระบวนวชิา 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 บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัวฒันธรรมพืJนบา้นกรีก   3(3-0-6) 
 (Greek Folk Tradition)                                               
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีกง่าย ๆ เกี9ยวกบั สุภาษิตชาวบา้น นิทานสัJน ๆ และเทพนิยาย บทกว ีเพลงที9
ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่งรวมทัJงศึกษาเรื9องราวเกี9ยวกบั ดนตรีและการเตน้รํา การแต่งกายพืJนเมืองสถาปัตยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัJงที9สูญหายไปแลว้และที9ฟืJ นฟูขึJนใหม่ (ควรเรียนกระบวนวิชา  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 บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัอารยธรรมกรีก      3(3-0-6) 
(GR 351)  (Readings in Greek Civilization)               
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีกที9เลือกสรรแลว้เพื9อความเขา้ใจประวติัอารยธรรมกรีกตัJงแต่เริ9มตน้จนถึง
ปัจจุบนั (ควรเรียนกระบวนวิชา  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 บทอ่านเกี9ยวกบัแนวคิดดา้นปรัชญาและวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Greek Philosophical Thoughts) 
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัแนวคิดดา้นปรัชญากรีกโบราณของนกัปรัชญาสมยัก่อน  Socrates  
และของ Socrates Platoและ Aristotle ซึ9 งนาํไปสู่ การคน้ควา้ดา้นวทิยาศาสตร์ในสมยัเฮลเลนิสติค 
และกลายเป็นพืJนฐานของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่  (ควรเรียนกระบวนวชิา  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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หมวดภาษากรีกเฉพาะด้าน  (<) 

GRK 3401   ภาษากรีกเพื9อการท่องเที9ยว         3(2-2-5) 
(GR 323)     (Modern Greek for Tourism)                                         
 ศึกษาศพัทส์าํนวน และโครงสร้างภาษากรีกจากบทสนทนา บทอ่านและเอกสารต่างๆ ที9ใชใ้น
อุตสาหกรรมการท่องเที9ยว ฝึกทกัษะการฟังและพูด  (ควรเรียนกระบวนวชิา  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   บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์กรีกเพื9อการท่องเที9ยว   3(2-2-5) 
(GR 423) (Readings in Modern Greek on Geography and History of Greece for Tourism) 
 ศึกษาบทอ่านภาษากรีกที9คดัเลือกมาเพื9อเขา้ใจสภาพภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ที9มีความ
เกี9ยวขอ้งกบัสถานที9ท่องเที9ยวเกาะสาํคญัๆ ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณีและอาชีพ 
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) 
 

หมวดภาษาศาสตร์ภาษากรีก (5) 

*GRK 4501  ประวติัภาษากรีก   3(3-0-6) 
 (History of Greek Language)                                                                  
 ศึกษาบทอ่านเกี9ยวกบัการพฒันาของภาษากรีกจากเอกสารที9บนัทึกไว ้ตัJงแต่ Rsss ปีมาแลว้ และ
เรื9องราวเกี9ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากรีกกบัภาษาสันสกฤตและภาษาอื9น ๆ (ควรเรียนกระบวนวชิา  
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  ศิลปะกรีก    3(3-0-6) 
 (Greek Art)                                                                                                        
 ศึกษาเกี9ยวกบัเรื9องราวของศิลปะกรีกตัJงแต่สมยัโบราณ (สถาปัตยกรรม ประติมากรรม  และ
ภาพวาดบนแจกนั) ศิลปะกรีกสมยัไบแซนไทน์ (สถาปัตยกรรม ภาพวาดบนฝาผนงั ภาพวาดเกี9ยวกบั
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คริสตศาสนา) และ ศิลปะร่วมสมยั (สถาปัตยกรรม รูปปัJ น  ละครและภาพยนตร์) (ควรเรียนกระบวนวชิา 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) 
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                                             ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  
เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรฉบบั พ.ศ.DEEs กบัหลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.DEEE 

ความแตกต่างของวชิาโทบงัคบัและวชิาโทเลือก 
หลักสูตร พ.ศ. ���I หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ���� 

     กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม Dv หน่วยกิต 
แบ่งเป็น  วชิาโทบงัคบั GD หน่วยกิต                                              

1. นกัศึกษาที9ไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษากรีก เป็น
วชิาศึกษาทั9วไป ใหเ้รียน v กระบวนวชิาต่อไปนีJ                        
GR 101 ภาษากรีกพืJนฐาน G 

GR 102 ภาษากรีกพืJนฐาน D                                                      
GR 201 ภาษากรีกพืJนฐาน R                                                       
GR 202 ภาษากรีกพืJนฐาน v                                                        

2. นกัศึกษาที9เลือกเรียนภาษากรีกเป็นวชิา
ศึกษาทั9วไปแลว้  ใหเ้รียน v กระบวนวชิาต่อไปนีJ                            
GR 301 ภาษากรีกระดบักลาง G                                         
GR 302 ภาษากรีกระดบักลาง D                                         
GR 401 ภาษากรีกระดบัสูง G                                             
GR 402 ภาษากรีกระดบัสูง D                                            
วชิาโทเลือก GD หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ได้
ของสาขาวชิาภาษากรีกที9ไม่ใช่วชิาโทบงัคบั              
และตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั  Rss-
vzz จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ GD หน่วยกิต                                  

     กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม Dv หน่วยกิต 
แบ่งเป็น  วชิาโทบงัคบั GD หน่วยกิต 

1. นกัศึกษาที9ไม่ไดเ้ลือกเรียนภาษากรีก เป็น
วชิาศึกษาทั9วไป ใหเ้รียน v กระบวนวชิาต่อไปนีJ                        
GRK 1001 (GR 101) ภาษากรีกพืJนฐาน G 

GRK 1002 (GR 102) ภาษากรีกพืJนฐาน D 

GRK 2001 (GR 201) ภาษากรีกพืJนฐาน R 

GRK 2002 (GR 202) ภาษากรีกพืJนฐาน v 

2. นกัศึกษาที9เลือกเรียนภาษากรีกเป็นวชิา
ศึกษาทั9วไปแลว้  ใหเ้รียน v กระบวนวชิาต่อไปนีJ                            
GRK 3001 (GR 301) ภาษากรีกระดบักลาง G                                                      
GRK 300D (GR 30D) ภาษากรีกระดบักลาง D                                                              
GRK 4001 (GR 401) ภาษากรีกระดบัสูง G                                                                   
GRK 4002 (GR 402) ภาษากรีกระดบัสูง D                          
วชิาโทเลือก GD หน่วยกิต 

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ได้
ของสาขาวชิาภาษากรีกที9ไม่ใช่วชิาโทบงัคบั             
และตอ้งประกอบดว้ยกระบวนวชิาในระดบั  
Rsss-vsss จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ GD หน่วยกิต              
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ความแตกต่างของกระบวนวชิาในหมวดต่าง  ๆ

       

หลักสูตร พ.ศ. ���I หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ���� 

หมวดภาษาพืKนฐาน หมวดภาษากรีกพืKนฐาน 
GR 101 ภาษากรีกพืJนฐาน G                                                      GRK 1001 (GR 101) ภาษากรีกพืJนฐาน G 
GR 102 ภาษากรีกพืJนฐาน D                                                      GRK 1002 (GR 102) ภาษากรีกพืJนฐาน D 
GR 201 ภาษากรีกพืJนฐาน R                                                       GRK 2001 (GR 201) ภาษากรีกพืJนฐาน R 
GR 202 ภาษากรีกพืJนฐาน v                                                        GRK 2002 (GR 202) ภาษากรีกพืJนฐาน v 
GR 301 ภาษากรีกระดบักลาง G                                                GRK 3001 (GR 301) ภาษากรีกระดบักลาง G                                                       
GR 302 ภาษากรีกระดบักลาง D GRK 3002 (GR 302) ภาษากรีกระดบักลาง D                                                              
GR 401 ภาษากรีกระดบัสูง G                                                   GRK 4001 (GR 401) ภาษากรีกระดบัสูง G                                                                   
GR 402 ภาษากรีกระดบัสูง D   GRK 4002 (GR 402) ภาษากรีกระดบัสูง D                                                                      

หมวดภาษากรีกทั�วไป หมวดภาษากรีกทั�วไป 
GR 313 การเขียนภาษากรีก                                                     GRK 3101 (GR 313 ) การเขียนภาษากรีก 

GR 315 การอ่านภาษากรีกเพื9อความเขา้ใจ     GRK 3102 (GR 315 ) การอ่านภาษากรีกเพื9อความเขา้ใจ 
- *GRK 4101  ภาษากรีกคาธาเรวซูาเบืJองตน้ 
- *GRK 4102  คาํศพัทภ์าษากรีก                                                                 

GR 413 สนทนาภาษากรีก GRK 4103 (GR 413) สนทนาภาษากรีก   
หมวดวรรณคดี หมวดวรรณคดีกรีก 

GR 331 ประวติัวรรณคดีกรีก                                         GRK 3201 (GR 331) ประวติัวรรณคดีกรีก                                                    
- *GRK 3202  วรรณคดีกรีกสมยัใหม่ 
- *GRK 3203  เทพนิยายกรีก 

หมวดอารยธรรม หมวดอารยธรรมกรีก 
GR 351 บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัอารยธรรมกรีก GRK 3301 (GR351) บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัอารยธรรมกรีก                                                                                           

- *GRK 2301 บทอ่านภาษากรีกเกี9ยวกบัวฒันธรรมพืJนบา้นกรีก 
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- *GRK 4301 บทอ่านเกี9ยวกบัแนวคิดดา้นปรัชญากรีกและ

วทิยาศาสตร์ 

  

 

 

 

 

 

                                         ความแตกต่างของกระบวนวชิาในหมวดต่าง  ๆ(ต่อ) 
 

หลักสูตร พ.ศ. ���I หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ���� 

หมวดภาษาเฉพาะด้าน หมวดภาษาเฉพาะด้าน 

GR 323 ภาษากรีกดา้นการท่องเที9ยว                                    GRK 3401 (GR 323) ภาษากรีกดา้นการท่องเที9ยว   
GR 325 ภาษากรีกสาํหรับพนกังานสายการบิน                    - 

GR 423 บทอ่าน ภาษากรีกเกี9ยวกบัภูมิศาสตร์และ

ประวติัศาสตร์กรีกเพื9อการท่องเที9ยว 

GRK 4401 (GR 423) บทอ่าน ภาษากรีกเกี9ยวกบัภูมิศาสตร์

และประวติัศาสตร์กรีกเพื9อการท่องเที9ยว 

GR 425 ภาษากรีกดา้นธุรกิจ                                     - 

หมวดภาษาศาสตร์ หมวดภาษาศาสตร์ 

- * GRK 4501 ประวติัภาษากรีก 

หมวดศิลปะ หมวดศิลปะ 

- * GRK 4601 ศิลปะกรีก 
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ภาคผนวก ค 
แผนที�แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curr iculum Mapping) 
�  ความรับผดิชอบหลกั      ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 

G.คุณธรรม 

จริยธรรม 

D.ความรู้ R.ทกัษะทาง

ปัญญา 

v.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

E.ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื9อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 G D R v G D R v E  G  D  R  G  D  R  v  G  D  R  v 
GRK 1001 

 
    � �    �       �    

GRK 1002 

 
    � �    �       �    

GRK 2001 

 
    � �    � � �     � �   

GRK 2002 

 
    � �    � � �     � �   

GRK 3001 

 
    � � �   � � �     � �   

GRK 3002 

 
    � � �   � � �     �    
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GRK 4001 
 

    � � � �  � � �     �    

GRK 4002 
 

    � � � �  � � � � �   �    

GRK 3101 
 

    � � �   � � � �    �    

GRK 3102 
 

    � � �   � � � �    �    

*GRK 4101       � � �   � � �     �    
* GRK 4102       � � �   � � �     �    

รายวชิา 

G.คุณธรรม 

จริยธรรม 

D.ความรู้ R.ทกัษะทาง

ปัญญา 

v.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

E.ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข  

การสื9อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

                    รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
                    dott. Lazaros Lazaridis 
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ภาคผนวก จ 
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ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร 

รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 
 

ตํารา 

รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม, ตาํราภาษากรีกพืJนฐาน G, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,DEEv 

รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม,  ตาํราภาษากรีกพืJนฐาน D,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,DEEG 

รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม, ตาํราภาษากรีกพืJนฐาน R, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,DEEE 

รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม, ตาํราภาษากรีกพืJนฐาน v, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,DEER 

งานแปล 

D+D เขากบัหนูและคู่ของพอ่ มูลนิธิไพบูลยด์าํรงชยัธรรม, 

บทความ 

กรีซจากอดีตสู่ปัจจุบนั พิมพล์งในวารสารสรรพาวธุ  ตุลาคม DEED 

เทพกรีกแห่งเทือกเขาโอลิมบอส พิมพล์งในวารสารรามคาํแหงฉบบัมนุษยศาสตร์  มกราคม –ธนัวาคม DEER 

บทความเรื9อง มหากาพยพ์ิมพล์งในวารสารรามคาํแหงฉบบัมนุษยศาสตร์   DEDT 

ผลงานวจิัย 

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) 
 

รหสัวชิา ชื9อวชิา หน่วย/ชม. ผูส้อน 
GRK 1001 
(GR 101) 

ภาษากรีกพืJนฐาน G R/R รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

GRK 1002 ภาษากรีกพืJนฐาน D R/R      รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 
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(GR 102) 

GRK 2001 
(GR 201) 

ภาษากรีกพืJนฐาน R R/R รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

GRK 2002 
(GR 202) 

ภาษากรีกพืJนฐาน v R/R รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

 

 
รหสัวชิา ชื9อวชิา หน่วย/ชม. ผูส้อน 

GRK 3001 
(GR 101) 

ภาษากรีกระดบักลาง G R/R รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

GRK 3002 
(GR 302) 

ภาษากรีกระดบักลาง D R/R       รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

GRK 4001 
(GR 401) 

ภาษากรีกระดบัสูง G R/R        รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม 

GRK 4002 
(GR 202) 

ภาษากรีกพืJนฐาน D R/R 
       รศ.ดร.อุษา กรทบัทิม     
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                                           ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัย พ.ศ.  ���-  และ  พ.ศ. ���� 

 

 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                                                    ว่าด้วยการศึกษาชั�นปริญญาตรี 

                                                                    พ.ศ. 2551 

 
                 โ ดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญา
ตรีอาศยัอาํนาจตามความใ นมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี$  
                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี$ เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551” 
                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั$งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                                  3.1 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                         3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี (ฉบบัที� 2)  
พ.ศ. 2549 
                         3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี (ฉบบัที� 3)  
พ.ศ. 2549 
                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบันี$  เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอื�น 
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                           “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
                           “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 
                 ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 
                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั$นพื$นฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.2 เป็นขา้ราชการซึ� งมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั$งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึ$นไปและ
เป็นผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั$นพื$นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ� งไ ด้
ปฏิบติังานมาแลว้ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

 
                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน 
ผูใ้ หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั$นพื$นฐาน (มธัยมศึกษา
ตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.5 เป็นผูซึ้� งสภามหาวิทยาลยัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 
                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปนี$  
                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โ รคติดต่อร้ายแรง โ รคที�สังคมรังเกียจ หรือโ รคสําคญัที�จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ  เนื�องจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื�อมเสีย 
                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโ ทษจาํคุกโ ดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโ ทษสําหรับ
ความผิดที�ไดก้ระทาํโ ดยประมาท หรือความผิดลหุโ ทษ 
                           6.5 มีคุณสมบติัอย่างอื�นตามที�มหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 
                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
                           7.1 ผูมี้สิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามข้อ 5 และข้อ 6 ใ ห้สมัครเขา้เป็น
นกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั$น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอื�นใน
ขณะที�ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่อีกไม่ได ้
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                           7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละครั$ งหรือหลายครั$ งหรือตลอดทั$งปีก็
ได ้ทั$งนี$ ใหเ้ป็นไปตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           7.3 ให้ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซื$อใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานที�
และวิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี$ ใ ห้แก่ สํานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาที�กาํหนดไว ้หากมิได้สมคัรตามที�ได้
กาํหนดไวน้ั$น ใหถื้อวา่สละสิทธิ> การใชใ้บสมคัร 
                            7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 
                                    (1) ใ บสมคัรและใ บขึ$นทะเบียนเป็นนักศึกษาซึ� งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น
สมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (2) หนังสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสําเนา 
จาํนวน 2 ฉบบั  ใ นกรณีที�ใ ช้คุณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนังสือรับรองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาโ ดยตรง ตาํแหน่งหัวหนา้กองหรือเทียบเท่าขึ$นไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที�
เคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโ ดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั$น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                 (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                 (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั$นหนึ�ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 
เดือน ขนาด 2 นิ$ว จาํนวน 1 รูป 
                                 (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 
                                    (7) เอกสารอย่างอื�น เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปลี�ยนชื�อตวั ชื�อสกุล หรือคาํ
นาํหนา้ชื�อ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอย่างละ จาํนวน 2 ฉบบั 
                            7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์
                                       (1) ใบสมคัรและใบขึ$นทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซึ� ง
ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (2) สําเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       2 
ฉบบั  ใ นกรณีที�ใ ชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา
โ ดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าขึ$นไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานที�เคยปฏิบติังานมา
ก่อน และลงนามโ ดยผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั$น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั$นหนึ�ง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ$ว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 นิ$ว จาํนวน 1 รูป 
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                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (7) สําเนาเอกสารอย่างอื�น เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปลี�ยนชื�อตวั ชื�อสกุล 
หรือคาํนาํหนา้ชื�อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 
(2) (3) (6) และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 
                           7.5 การรับผูใ้ ดเขา้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและความ
เหมาะสมใ นสาขาวิชาที�สมคัร โ ดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอื�นใ ดตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด        ซึ� งจะ
ประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 
                           7.6 ใ ห้คณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ที�ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยั
เป็นผูอ้นุมติั ใหรั้บเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ใหร้ายงาน
ความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั�งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั$นเขา้เป็นนกัศึกษากไ็ด ้ในกรณีที�
อธิการบดีสั�งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 
                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัให้
ตรงกบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หนึ�ง หรือหลกัฐานใดที�ใชส้มคัร
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ใหม้หาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โ ดยมหาวิทยาลยัไม่คืน
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ที�ไดช้าํระไวแ้ลว้ทั$งสิ$นรวมทั$งผลการสอบที�ผ่านมาถือเป็น
โ มฆะ 
                ขอ้ 8. การรับโ อนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�น 
                         มหาวิทยาลัยรับโ อนนิสิตนักศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอื�นเขา้เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไปนี$  
                           8.1 ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวิธีการที�
กาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบันี$ โ ดยอนุโ ลม 
                           8.2 การเทียบวิชาและการโ อนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโ อนหน่วยกิตใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการประจาํคณะ ที�รับเขา้ศึกษากาํหนด ทั$งนี$จะตอ้งเป็นวิชาที�สอบไดก้่อน
ภาคการศึกษาที�สมคัร 
                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที�ตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 14 
ทั$งนี$  ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวิชาตามที�
คณะกรรมการ ประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาที�มีสิทธิเทียบโ อนหน่วยกิต นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 8 
ขอ้ 10 และขอ้ 14 
                         มหาวิทยาลัยอาจใ ห้สิทธิเทียบโ อนหน่วยกิตกรณีอื�น ๆ  ก็ไ ด้โ ดยใ ห้เป็นตามที�
มหาวิทยาลยักาํหนด ซึ�งจะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ  ไป 
                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
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                           ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซึ�งมหาวิทยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้
เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื�อศึกษาใ นระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใ ดวิชาหนึ� งได ้การพิจารณารับ
สมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโ ดยอนุโ ลม สําหรับผูเ้คยเป็น
นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัที�สมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโ อน ตามวรรคแรก 
หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัใ หสิ้ทธิเทียบโ อนหน่วยกิตสะสมเดิมใ นกระบวนวิชาที�โ อนได ้
โ ดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ที�นกัศึกษาสอบไดก้่อนการขอใ ชสิ้ทธิเทียบโ อนการเทียบ
วิชาและรับโ อนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ� งเขา้ศึกษาตามวรรคแรกใ ห้เป็นไ ปตามหลักเกณฑ์ที�
คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนด 
                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและการขึ$น
ทะเบียนเป็นนกัศึกษา  
                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียม
แรกเขา้เป็นนกัศึกษา ค่าขึ$นทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพ์
ข่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั และค่าเทียบโ อนหน่วยกิต 
สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโ อนหน่วยกิต  ตามวนั  เวลา  สถานที�และวิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามที� มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           11.2 ถ้าผูไ้ด้รับอนุมติัเขา้เป็นนักศึกษาตามขอ้ 7.6 ไ ม่ลงทะเบียนเรียนใ ห้เสร็จสิ$น
ตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น 
                           11.3 เมื�อสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ$นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
และรับลงทะเบียน เรียนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที�
มหาวิทยาลยักาํหนด 
                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 
                           รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั$งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้
ไป ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงันี$  BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 
03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัที�เขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C 
คือเลขที�ใชต้รวจสอบเลขทั$ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เมื�อนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปลี�ยนสาขาวิชา 
ใ ห้คงรหัสประจาํตวัไวอ้ย่างเดิมและใ ห้เพิ�มเลขอีกกลุ่มหนึ� ง มี 4 ตวั ดงันี$  FAMJ หลกั FA คือ เลข
ประจาํคณะที�ยา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวิชาที�ยา้ยเขา้ เลขประจาํคณะและเลขประจาํ 
สาขาวิชา ใหเ้ป็นไปตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด  
                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 
                             13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยที์�ปรึกษาตามที�มหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั$งอาจารย์
ที�ปรึกษานั$น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั$งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอื�นใหท้าํหนา้ที�แนะนาํปรึกษา
การเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษากไ็ด ้
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                           13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใ ห้มีการลงทะเบียนเรียนใ นแต่ละภาคการศึกษา ใ นการ
ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ  สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด ส่วน 
วนั เวลา และสถานที� ใหเ้ป็น ไปตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโ ดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยที์�
ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั$นปีที� 1 ซึ� งสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา 
และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยที์�ปรึกษาหรือผูที้�มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน
เรียนในชั$นปีที� 1 ภาค 1 ได ้
                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
ส่วนในภาค ฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีที�นกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียน
เกินกว่าที�กาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัให้ลงทะเบียน
เรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติันี$
ใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามที�มหาวิทยาลยั กาํหนด 
                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ�งๆ  ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลยั 
อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั$นกไ็ด ้
                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 
                       ระยะเวลาศึกษาเพื�อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โ ดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดู
ร้อนต่อเนื�องจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาที� 8 ก็ใหน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปี
การศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี สถานภาพ
นักศึกษาของผู้นั$ นเป็นอันสิ$ นสุดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็นนักศึกษาใ หม่ใ นคณะใ ดก็ไ ด ้
มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาที�สมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสาม
ได ้ตามที�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโ ดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโ อน 
หน่วยกิต ตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ$ าซ้อนกบัการเทียบวิชา และ
รับโ อนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 
                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โ ดยแบ่งเวลาศึกษา
ใน ปีการศึกษา หนึ� งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second 
semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชั$น 
16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั$น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 
สัปดาห์) 
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                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) 
คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนา้ที�เกี�ยวกบัสาขาวิชาใด กจ็ะอาํนวยการศึกษาและวิจยัในสาขาวิชานั$นๆ  แก่
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั$งนี$  คณะหรือภาควิชาต่างๆ  จะไม่เปิดสอนกระบวนวิชาซํ$ ากนั 
                           15.3 สาขาวิชาต่างๆ  ที�เปิดสอนใ นมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา 
(Course) กระบวนวิชาหนึ�งๆ  กาํหนดเนื$อเรื�องมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํ
การสอนกระบวนวิชาหนึ�งๆ  เสร็จสิ$นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนที�ใชแ้สดงปริมาณการศึกษาที�นกัศึกษาไดรั้บจาก
มหาวิทยาลยั แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้
                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดงันี$  
                                   15.5.1 กระบวนวิชาที�ใ ช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชั�วโ มง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวิชาที�ใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โ ดยปกติ
ใชเ้วลา 2 ชั�วโ มง หรือ 3 ชั�วโ มง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วย
กิต ทั$งนี$ ขึ$นอยู่กบัลกัษณะของวิชานั$นๆ  และตามที�แต่ละคณะกาํหนด 
                           15.6 กระบวนวิชาหนึ�งๆ  จะประกอบดว้ยอกัษรย่อของสาขาวิชา เลขประจาํกระบวน
วิชาจาํนวนหน่วยกิต ชื�อเต็มของกระบวนวิชา เนื$อเรื�องที�จะสอนใ นกระบวนวิชานั$น และพื$นฐานของ
นกัศึกษาที�ควรจะเรียนกระบวนวิชานั$นได ้
การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวิชาพื$นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 
                           15.7 อกัษรย่อของสาขาวิชาใหใ้ชต้ามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           15.8 เลขประจาํกระบวนวิชาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงันี$  
                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั$นของกระบวนวิชาดงันี$  
                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปีที� 1 (Freshman course) 
                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปีที� 2 (Sophomore course) 
                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปีที� 3 (Junior course) 
                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั$นปีที� 4 (Senior course) 
                                   15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับใ น
สาขาวิชาและอาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวิชาที�ตอ้งเรียนสองภาค
ต่อเนื�องกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาที�ไม่สอน
ต่อเนื�องกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โ ดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวิชาเป็น
เลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื�อย ๆ  ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่สะดวกแก่การเพิ�มเติม
กระบวนวิชาใหม่ ๆ  ในภายหนา้ดงันั$นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ  เพื�อจะไดใ้ช้
เลขที�วา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาที�เพิ�มขึ$นใหม่ 
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                           15.9 ในกรณีที�ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ  ใหค้งพิมพ์กระบวนวิชานั$นไวใ้ น
หลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวน
วิชานี$  ตั$งแต่เมื�อไร 
                           15.10 ในกรณีที�เพิ�มสอนกระบวนวิชาใหม่ ใ หก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชาใหม่ที�
ยงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าที�ไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี
การศึกษากไ็ด ้และใหบ้อกไวใ้นวงเลบ็วา่ เปิดสอนครั$ งแรกเมื�อไร 
                           15.11 กระบวนวิชาใ ดที�มีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้ นแต่ละกระบวนวิชาดว้ย 
เพราะกระบวนวิชาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ�งเท่านั$น 
                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงันี$  
                                   15.12.1   นกัศึกษาที�มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั$นปี   
                                                                ที� 1 (Freshman) 

15.12.2 นกัศึกษาที�มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา       
ชั$นปีที� 2 (Sophomore) 

15.12.3   นกัศึกษาที�มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา   
ชั$นปีที� 3 (Junior) 

15.12.4   นักศึกษาที�มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนักศึกษาชั$ น                    
ปีที� 4  (Senior) 

                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการวดัผลสําหรับกระบวนวิชาที�นกัศึกษาลงทะเบียนไว้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั$ ง  การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษากไ็ด ้เมื�อสิ$นภาคการศึกษาหนึ�งๆ  จะมีการ
สอบไล่ใ นแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ้ซึ� ง
มหาวิทยาลยัจะแจง้ให้ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาที�เปิดสอนเมื�อไดป้ระเมินผลกระบวนวิชาใ ด
เป็นครั$ งสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวิชานั$นสิ$นสุดลง 
                            16.2  กรณีที�ไม่ผ่านการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัใ หมี้การสอบ
ซ่อมหนึ�งครั$ ง ต่อภาคเรียนปกติโ ดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาที�สอบตกใ นภาคปกติ หรือภาคฤดู
ร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เงื�อนไขดงันี$  
                             16.2.1 กระบวนวิชาที�สอบตกใ นภาค1 ของภาคปกตินักศึกษาที�จะใ ช้สิทธิ
สอบซ่อมต้องดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมใ นภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกันนั$น   ส่วน
กระบวนวิชาที�สอบตกใ นภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาที�จะใ ชสิ้ทธิ>  สอบซ่อมตอ้ง
ดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมใ นภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั$น เมื�อนกัศึกษาไดใ้ ชสิ้ทธิ
สอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมสิ$นสุดลง 
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                                 16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาที�มหาวิทยาลยักาํหนด     
และตอ้งไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที�มีการสอบซํ$าซ้อนในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอ
จบการศึกษาของภาคนั$น 
                                 16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั$นผลการสอบไดใ้ ห้รายงานผลใ นภาคที�มีสิทธิ
สอบละนักศึกษาที�ลงทะเบียนสอบซ่อมไ ว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไ ม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไ ม่ว่า           
กรณีใด ๆ  
                            16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใ ช้
ระบบการใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 
                            16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซึ� งกาํหนดขึ$นไปเป็นลาํดบัแสดง
คุณภาพการเรียน ของนกัศึกษาใ นแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั$งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพ
ตํ�าสุด (F) ดงันี$  
 
                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 
                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 
                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 
                            16.5 กระบวนวิชาที�นกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั$น จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวน วิชานั$นเป็นหน่วยกิตสะสม 
                           16.6 ใ นกรณีที�นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใ ดมากกว่าหนึ� งครั$ งใ หน้บัเป็น
หน่วยกิตสะสมไดเ้พียงครั$ งเดียว โ ดยใ ห้นบัหน่วยกิตที�มีค่าระดบัคะแนนมากที�สุด หากกระบวนวิชา
นั$นมีค่าระดบัคะแนนที�เท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนครั$ งสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 
                           16.7 ใ นกรณีที�นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดที�ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาที�
เทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปลี�ยน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ�งเท่านั$น
เป็นหน่วยกิตเพื�อใหค้รบหลกัสูตร 
                           16.8 ใ นกรณีที�นักศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จ้งเหตุผลล่วงหน้าไวเ้ป็นลายลักษณ์
อกัษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นกัศึกษาผูน้ั$นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชา
นั$น 
                            16.9 ใ บรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิชาที�นกัศึกษา สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านั$น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซึ� ง
ยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาที�อยู่ในระหวา่งการศึกษา 
                            16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) 
ใหค้าํนวณดงันี$  
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                                     G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที�นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 
                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมที�นกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 
                                      ใ ห้มหาวิทยาลัยจัดทาํตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี�ย สะสมไว ้
                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 
                            17.1 นัก ศึกษาที� ไ ด้ลงทะเบียนไ ปแ ล้วจะบอกเพิ�ม หรือบอกเลิก  หรือบอก
เปลี�ยนแปลงใดๆ  อีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีที�นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที�มหาวิทยาลยั
ประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั$น ใหข้อ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปลี�ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาอื�นแทน ซึ�งอาจตอ้งเสียเงินเพิ�มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที�ไดล้งทะเบียนเรียนซํ$ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน และเพิ�งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั$น ๆ  โ ดยไดรั้บเงินค่าหน่วย- 
กิตคืนดว้ย 
                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานที�อาจารยผู์ส้อนกาํหนดในกระบวนวิชาใด
ที�ไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั$นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั$น 
                           17.4 นกัศึกษาที�เรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียน
เรียนในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคที�ครบหลกัสูตรนั$น ทั$งนี$ เมื�อสภามหาวิทยาลยั
ไดอ้นุมติัใ ห้สําเร็จการศึกษา ใ นภาคใ ดแลว้ใ ห้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนใ นภาคถดัไปนั$นเป็นโ มฆะ 
และใ ห้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั$น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุง
มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 
                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปลี�ยนสาขาวิชา 
                            18.1 นกัศึกษาที�ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี�ยนสาขาวิชา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโ ดย
ยื�นคาํขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและสถานที�ตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           18.2 นักศึกษาที�ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลี�ยนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 
                           18.3 การยา้ยคณะและการเปลี�ยนสาขาวิชา จะตอ้งยื�นคาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบ
หลกัสูตร 
                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนใ ห้แก่
นกัศึกษา เวน้แต่ 
                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาที�ไดล้งทะเบียนเรียนวิชา
นั$นไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั$นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจาํนวน 
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                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ$ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั$นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั$นเป็น
รายหน่วยกิตเต็มจาํนวนได ้
                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ$ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู้ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั$นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชานั$นเป็นราย หน่วยกิตเต็มจาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไ ม่ตรงตามวนัที�มหาวิทยาลัย
กาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้ง
ดาํเนินการภายในภาคการศึกษาที�ไดช้าํระเงินนั$นไว ้
                ขอ้ 20. การเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี 
                           20.1 นักศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใ ห้ครบตามหลักสูตรและเงื�อนไขที�
กาํหนดไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอชื�อใ ห้
ไดรั้บปริญญาตรีใ นสาขาวิชานั$นได ้ใ นการขอรับปริญญานี$ นกัศึกษาจะตอ้งยื�นคาํขอรับปริญญาตาม
วิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนดที�สํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายใ นภาคเรียน
สุดทา้ยที�จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที�โ อนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อื�นตามขอ้ 8 และผูที้�ไดรั้บ
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซึ� งมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตาม
ขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใ ห้ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามที�ระบุไวใ้ น ขอ้ 8.4 หรือตาม
เกณฑที์�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อขอรับปริญญาตรี 
                           20.2 เมื�อสิ$นภาคการศึกษาแต่ละภาค ใ ห้คณะเสนอชื�อนักศึกษาที�เรียนจบหลกัสูตร 
และมีความประพฤติดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื�อขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
                            20.3 นกัศึกษาที�เรียนจบหลกัสูตรชั$นปริญญาตรีภายใ นกาํหนดเวลาตามหลกัสูตร
และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที�สอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตาม
จาํนวนที�กาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอชื�อ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงันี$  
                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึ�งตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชา
ที�สอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั$งหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชา
ที�สอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ครึ� งหนึ�งของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั$งหมด แต่ไม่
ถึงสามในสี� ทั$งนี$  ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดก้ระบวนวิชานั$นมากกว่าหนึ�ง
ครั$ ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสูตรใ หม่ที�ใ ช้แทนกระบวนวิชาตาม
หลกัสูตรเก่าซึ� งเคยสอบไดแ้ลว้ สําหรับนกัศึกษาที�เขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ได้
รับการเสนอชื�อใ ห้ไดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับผูส้มคัรที�มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคย
สมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาเป็น 
รายกระบวนวิชาโ ดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่า
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ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื�อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซึ� ง
มหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเนื�อง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใ ห้ไดห้น่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจพิจารณาเสนอชื�อใหไ้ดรั้บปริญญา
เกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โ ดยอนุโ ลม 
                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหนี$ สินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหนี$ สินให้หมดสิ$น
เสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอชื�อใหไ้ดรั้บปริญญา 
                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 
                            21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใ ห้ปริญญาปีการศึกษาละ               
3 ครั$ ง คือ เมื�อสิ$นภาคหนึ�ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 
                            21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใ ห้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหนึ� งครั$ ง ซึ� งจะประกาศใ ห้
ทราบเป็นคราว ๆ  ไป 
                           21.3 ใ ห้ชาํระค่าธรรมเนียมขึ$นทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน 
มิฉะนั$น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 
                ขอ้ 22. การใ ห้อนุปริญญานักศึกษาอาจยื�นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เมื�อไดเ้รียนครบ
หลกัสูตรและเงื�อนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาที�กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โ ดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ�า
กวา่ 108 หน่วยกิต 
                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซึ� งมีรูปร่างลักษณะและ
ขนาดตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลัยจะใ ห้เหรียญรางวลัเรียนดีแก่นักศึกษาที�ได้รับปริญญาตรี ซึ� งได้
หน่วยกิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั$งหมด 
               ขอ้ 24. ใ ห้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี$  ใ นกรณีพิเศษใ ห้อธิการบดีมีอาํนาจสั�งและ
ปฏิบติัการตามที�เห็นสมควร 
 

                                                      ประกาศ ณ วนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  
                                                               นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั�นปริญญาตรี 
(ฉบับที% &) 

พ.ศ. 255& 

________________ 
 

โ ดยที�เป็นการสมควรแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$น
ปริญญาตรี 

อาศยัอาํนาจตามความใ นมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี$ 

ขอ้ E ขอ้บงัคบันี$ เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั$นปริญญาตรี 
(ฉบบัที� F) พ.ศ. FGGF” 

ขอ้ F ขอ้บงัคบันี$ ใหใ้ชบ้งัคบัตั$งแต่ภาค E ปีการศึกษา FGGF เป็นตน้ไป 
ขอ้ H ใ ห้ยกเลิกขอ้ความใ น H.F ของขอ้ H และขอ้ I และความใ น EH.J ของขอ้ EH และขอ้ EJ 

และความใ น FK.E ของขอ้ FK แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี พ.ศ. FGGE 
และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี$แทน 

 “H.F ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั$นปริญญาตรี (ฉบบัที� F) พ.ศ. 
FGJL” 

 “ขอ้ I คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี$ 
  I.E ไม่เป็นผูมี้โ รคติดต่อร้ายแรง โ รคที�สังคมรังเกียจ หรือโ รคสําคญัที�จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
  I.F เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  I.H ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใ ดๆ  เนื�องจากกระทาํความผิด หรือมีความ

ประพฤติเสื�อมเสีย 
  I.J มีคุณสมบติัอย่างอื�นตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด” 
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 “EH.J การลงทะเบียนเรียนใ ห้ลงทะเบียนไดไ้ ม่น้อยกว่า M หน่วยกิต และไม่เกิน FF 
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน M หน่วยกิต 

 ในกรณีที�นกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ที�กาํหนดไวใ้ นวรรคแรก คณบดี หรือผู้
ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน FJ หน่วยกิต ใ นภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน EF หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

 สําหรับผูที้�จะสําเร็จการศึกษาใ ห้ลงทะเบียนเรียนไ ด้ไ ม่เกิน HK หน่วยกิต ใ นภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน EL หน่วยกิต ใ นภาคฤดูร้อน การอนุมติัใ ห้ลงนามอนุมติัใ นแบบคาํร้องหรือเอกสารที�
มหาวทิยาลยักาํหนด” 

 “ขอ้ EJ ระยะเวลาศึกษา 
 ระยะเวลาศึกษาเพื�อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน L ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร J ปี 

ไม่เกิน EK ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร G ปี และไม่เกิน EF ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร I ปี 
 การนับระยะเวลา L ปีการศึกษา EK ปีการศึกษา และ EF ปีการศึกษา ได้คาํนวณเป็น

ภาคการศึกษา โ ดยถือว่า E ปีการศึกษา มี F ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื�องจากภาคการศึกษา
สุดทา้ยของปีการศึกษานั$นๆ  ก็ใหน้บัรวมดว้ย 

 ผูใ้ ดเป็นนกัศึกษาครบ L ปีการศึกษา EK ปีการศึกษา และ EF ปีการศึกษาแลว้ แต่ผล
ของการศึกษายงัไ ม่เพียงพอที�จะไ ด้รับการเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ั$นเป็นอนั
สิ$นสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใ ห้แก่นักศึกษาที�สมคัรกลบัเขา้เป็นนักศึกษา
ใ หม่ตามวรรคสามได้ ตามที�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โ ดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า
เทียบโ อนหน่วยกิตตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการใ ห้นกัศึกษาใ ชสิ้ทธิ> ซํ$ าซ้อนกบัการเทียบวิชาและ
รับโ อนหน่วยกิตตามขอ้ EK วรรคสอง” 

 “FK.E นักศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใ ห้ครบตามหลกัสูตรและเงื�อนไขที�
กาํหนดไวใ้ นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไ ม่น้อยกว่า EJK หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอชื�อใ ห้ไ ด้รับ
ปริญญาตรีใ นสาขาวิชานั$นๆ  ได ้ สําหรับนกัศึกษาที�เขา้ศึกษาตั$งแต่ปีการศึกษา FGJL เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียน
กระบวนวชิาต่างๆ  ใหค้รบตามหลกัสูตร และเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า EFK หน่วยกิต ของหลกัสูตร J ปี ไ ม่น้อยกว่า EGK หน่วยกิต ของหลกัสูตร G ปี และไม่น้อยกว่า ELK 
หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร T ปี จึงจะไดรั้บการเสนอชื9อใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวชิานั$นไดเ้ช่นกนั 

 สําหรับนกัศึกษาที�โ อนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�นตามขอ้ L และผูที้�ไดรั้บปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซึ� งมหาวทิยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ EK ตอ้งศึกษาใ ห้ได้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ที�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะ
ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อขอรับปริญญาตรี 
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 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรที�คณะที�สังกดั 
และมายื�นคาํขอรับปริญญาตามวธีิการที�มหาวทิยาลยักาํหนด ที�สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรียนสุดทา้ยที�สาํเร็จการศึกษา” 

 
ขอ้ J ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี$ 
 
  ประกาศ ณ วนัที�     FI     พฤษภาคม     พ.ศ.     FGGF 

 
 

ลงนาม       
 

                                                (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


