


 

 

 

 
 

หลกัสูตรวชิาโท 

ภาษาบาลแีละสันสกฤต 

(หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช �   ) 
 

 ชื#อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

     คณะ/ภาควชิา   ภาควชิา  ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก    คณะ  มนุษยศาสตร์       
 

หมวดที#  ,  ข้อมูลทั#วไป 
 ,. ชื#อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลกัสูตรวชิาโทภาษาบาลีและสันสกฤต 
ภาษาองักฤษ   A Minor Program in Pali and Sanskrit Language 

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

 .,  รูปแบบ เป็นวชิาโท ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
 .�  ภาษาที#ใช้ ภาษาไทย 
 .:  การรับเข้าศึกษา  

� รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

�  รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 
�  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศ ทีCสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 .4  ความร่วมมือกับสถาบันอื#น 

�   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

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

�  ความร่วมมือกบัหน่วยงานอืCนๆ  ............................................................................................ 
 .   การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา          ........ไม่มี..........  

 =. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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



 2

�  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. IJJJ 
หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาทีC  .......K......  ปีการศึกษา  ......IJJ5...... 

�  ทีCประชุม ทปม. (ทีCปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระทีC  .......4.OP...................... 
 ครัQ งทีC  .......KR/IJJJ............   เมืCอวนัทีC  ....KT......  เดือน  .....เมษายน...  พ.ศ.  .IJJJ...... 

�  ทีCประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ครัQ งทีC  ...............J/IJJJ................ 
 วาระทีC  .......R.U.............  เมืCอวนัทีC  ....IP........  เดือน  .....เมษายน...... พ.ศ.  ..IJJJ..... 

�  สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร ทีCศธ XJXP 
(I) /  KTRXK เมืCอวนัทีC  KY   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  IJJJ 

�  สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 
เมืCอวนัทีC  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

 >. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที#มีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรทีCมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. IJJU 

 @. อาชีพที#สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูอาจารยภ์าษาบาลีและสันสกฤต  8.2  ครูอาจารยภ์าษาไทย 
8.3  นกัวชิาการดา้นโบราณคดีและวฒันธรรม 8.4  นกัวชิาการดา้นศาสนาและปรัชญา 

 9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ลาํดบั
ทีC 

ชืCอ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ ปีทีCสาํเร็จ 
การศึกษา 

 

1. 
 

นายอดุลย ์  ตะพงั 
 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ไทย 
  ไทย 

2535 
2532 

 

2. 
 

นายสถิตย ์ ไชยปัญญา 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D 
Diploma 
Certificate 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Sanskrit 
Hindi 
Hindi 
สนัสกฤต 
รัฐศาสตร์ 

Banaras Hindu University 
Central Institute of Hindi 
Central Institute of Hindi 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  India 
  India 
  India 
  ไทย 
  ไทย 

2541 
2540 
253Y 
253T 
2533 

 

3. 
 

นายอภิชาญ  ปานเจริญ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ M.A. 
Pramanapatri  
ศน.บ. 
Diploma 
ป.ธ.  U 
พ.ม. 

Sanskrit Literature 
Sanskrit Language 
สงัคมวิทยา 
Hindi Language 
ภาษาบาลี 
ครูมธัยม 

Banaras Hindu University 
Sanskrit  University 
มหามกุฎราชวิทยาลยั 
Banaras Hindu University 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  India 
  India 
  ไทย 
  India 
  ไทย 
  ไทย 

2515 
IJKO 
2518 
IJKJ 
IJKP 
IJKT 

 

,C. สถานที#จัดการเรียนการสอน 

 อาคารทีCทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนอืCน ๆ  ในบรเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก  
      และกองงานวทิยาเขตบางนา    
,,. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาที#จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวเิคราะห์ 

      หลักสูตร) 
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11.1  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศอินเดียไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด มีการแลกเปลีCยนกนัทัQง

ทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม  อยา่งไรก็ตามในการติดต่อสืCอสารกนันัQนตอ้งมีความใจในระบบความคิด ความเชืCอ  และ
วฒันธรรมซึCงกนัและกนัอยา่งลึกซึQ ง จึงจะทาํให้เกิดความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีCดีต่อกนั 

ดงันัQนการศึกษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึC งเป็นภาษาทีCคนอินเดียใชบ้นัทึกความคิด ความเชืCอ และ
วฒันธรรมของตนเองมาตัQงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันัQน  จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิCง เพืCอทีCจะเขา้ใจชาวอินเดียไดอ้ยา่งลึกซึQ ง 
อนัจะเป็นหนทางทีCนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ทีCดีต่อกนั และพฒันาไปสู่การคา้ขาย ติดต่อทางดา้นอืCน ๆ ทีCดีงามต่อไป 

11.2  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสัมพนัธ์ ต่อเนืCองมายาวนาน คนไทยไดรั้บอิทธิพลความคิดและ

ความเชืCอจากประเทศอินเดียมาตัQงแต่อดีตกาล เช่น ศาสนา ภาษา ความเชืCอ ฯลฯ   
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนัQนเป็นภาษาทีCใชบ้นัทึกถอ้ยคาํทางศาสนาและความเชืCอของคนอินเดีย   

อีกทัQงยงัใชบ้นัทึกวรรณกรรมทีCมีเนืQอหาเป็นประโยชน์อยา่งยิCงต่อมวลมนุษยชาติ  ดงันัQนการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤต
จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิCงสําหรับคนไทย เพืCอทีCจะใหเ้ขา้ใจคนอินเดียไดอ้ยา่งลึกซึQ ง ซึC งจะเป็นสิCงทีCพฒันาความสัมพนัธ์
ใหเ้จริญงอกงามยิCงขึQนไปอีก   อีกทัQงยงัเป็นการเรียนรู้ถึงระบบความคิด ความเชืCอ  ทีCสามารถนาํมาปรับใชก้บัชีวิตของ
ตนเอง และพฒันาตนเองให้อยูร่่วมกนักบัผูอื้Cนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

12. ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  ,,.,  และ  ,,.�  ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกี#ยวข้องกับพนัธกิจของ
มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

12.1 การพฒันาหลักสูตร 
12.1.1 การพฒันาหลกัสูตรจะเนน้การปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางสังคม

และวฒันธรรมปัจจุบนั 
12.1.2 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนนาํความรู้ทีCไดรั้บไปพฒันาตนเองต่อไปได ้
12.1.3 หลกัสูตรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนตระหนกัในความสาํคญัของการเรียนรู้

วฒันธรรม แนวความคิด ความเชืCอ ของชาวอินเดียโดยผา่นภาษาบาลีและ
สันสกฤต และวรรณกรรม 

12.2 ความเกีCยวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั/สถาบนั 
K.I.I.K สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตทีCมีมาตรฐาน และมีความรู้ทางวชิาการทีCหลากหลาย 
K.I.I.I สถาบนัตอ้งสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเมืCอ 

,:. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื#นที#เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิาอื#น (เช่น รายวชิาที#เปิดสอนเพื#อให้ 

      บริการมหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื#น)  

,3., รายวชิาในหลักสูตรที#เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื#น 

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

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

.......……ไม่มี……..........................….……………………………………… ………………… 
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 (อธิบายการบริหารจดัการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกบัมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืCนๆ  ทีC
เกีCยวขอ้ง  เช่น  หลกัสูตรนีQ มีรายวชิาทีCกาํหนดให้นกัศึกษาในหลกัสูตรอืCนเรียนหรือไม่) 

 

หมวดที#  �  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
,.  ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
เป็นหลกัสูตรทีCใหค้วามรู้ทางดา้นภาษาบาลีและสันสกฤต รวมไปถึงเนืQอหาของวรรณกรรมทีCถ่ายทอด

ความคิดปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม และวถีิชีวติมนุษยด์า้นต่าง  ๆ  อีกทัQงเป็นพืQนฐานของการศึกษาภาษาไทย
และวรรณคดีไทยใหเ้ขา้ใจไดลึ้กซึQ งมากยิCงขึQน 

 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

เป็นหลกัสูตรทีCตอบสนองพลงัความรู้ความคิดใหท้นักบัความเปลีCยนแปลงและการพฒันาศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิCนไทยและสังคมโดยรวม 

 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพืCอใหห้ลกัสูตรไดม้าตรฐานไม่ตํCากวา่ทีC สกอ.กาํหนด และใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือการพฒันา
ทางการศึกษาและวฒันธรรม 

 

1.4 วตัถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพืCอใหน้กัศึกษาเขา้ใจลกัษณะพืQนฐานและรายละเอียดของภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถ 

               ประกอบคาํและอ่านเขา้ใจความหมายประโยคภาษาบาลีและสันสกฤตได ้
 2. เพืCอใหมี้ความรู้ภาษาบาลีและสันสกฤตดีพอทีCจะนาํมาประกอบการศึกษา วเิคราะห์ และวจิยัคาํยมื 

               ในภาษาไทยทัQงทีCใชใ้นปัจจุบนัและในวรรณกรรมไทยสมยัโบราณ 
3. เพืCอใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นพืQนฐานในการศึกษาระดบัสูงต่อไป 
4. เพืCอใหเ้ขา้ใจเนืQอหาวรรณคดีและวฒันธรรมทีCปรากฏในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต และสามารถ 

               ศึกษาเปรียบเทียบเนืQอหานัQน ๆ กบัวรรณคดีไทยและวฒันธรรมไทย 
5. เพืCอใหเ้ขา้ใจแนวความคิดทางศาสนาและปรัชญายิCงขึQน 
 

2.   แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีCยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีQ  
K.  ปรับปรุงและเปลีCยนแปลง
หลกัสูตรวชิาโทภาษาบาลีและ
สันสกฤตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่ตํCากวา่ทีCไดมี้การกาํหนดไว ้
 

2. ปรับปรุงรายวชิาของหลกัสูตร
ใหส้ัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอืCน ๆ เช่น 
สาขาวชิาปรัชญา ฯลฯ ใหม้าก
ยิCงขึQน  

- ติดตามและประเมินหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเนืCอง 
 
 
 

- ศึกษาเอกสารของสาขาวชิาอืCนทีC
เกีCยวขอ้งแลว้นาํมาปรับรายวิชาของ
หลกัสูตรใหส้อดรับกนั 
 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
 
 
 

- รายงานการศึกษาของสาขาวชิา
อืCนทีCเกีCยวขอ้ง และการปรับปรุง
รายวชิาของหลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลีCยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีQ  
O. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนทีCเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. แผนการพฒันาทกัษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารยต์าม
ผลการเรียนรู้ทัQง J ดา้นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. IJJI 
 

- เพิCมพูนทกัษะ/ความรู้แก่อาจารย ์
เพืCอส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ทีCเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
- พฒันาสืCอการสอนทีCสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืCอง 
- ส่งเสริมการประเมินผลทีCเนน้
พฒันาการของผูเ้รียน 
 
 
 
 

พฒันาทกัษะการสอนของอาจารยที์C
เนน้การสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การสืCอสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- เอกสารการส่งเสริมให้อาจารย์
ศึกษาคน้ควา้และเขา้อบรม
เพิCมพูนความรู้/ทกัษะ 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนทีCเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนทีCมีต่อสืCอการ
สอนทีCสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งต่อเนืCอง 
 

- เอกสารจาํนวนโครงการการ
พฒันาทกัษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทัQง J ดา้น 
- รายงานการประเมินระดบัความ
พึงพอใจของนกัศึกษาต่อทกัษะ
การสอนของอาจารยที์Cมุ่งผลการ
เรียนรู้ทัQง J ดา้น 

 
 

หมวดที#  :  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

,., ระบบ     ระบบทวภิาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ)       มี        
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค (ระบุ)    ไม่มี  

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาทีC  K เดือน  มิถุนายน  -  เดือน  กนัยายน 
ภาคการศึกษาทีC  I เดือน  พฤศจิกายน  -  เดือน  กุมภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน               เดือน  เมษายน  -  เดือน  พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัQน 
ปริญญาตรีพ.ศ. IJJK  ขอ้ 5  และ ขอ้ P   และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัQน 
ปริญญาตรี (ฉบบัทีC 2)  พ.ศ. IJJ2  ขอ้ 6   (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

       นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื#อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา  

- จดัปฐมนิเทศแนะนาํการเรียนการสอน 
- จดัใหมี้หน่วยแนะแนวการศึกษา 
- จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน แนะนาํมหาวทิยาลยั 
- อาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัCวโมงใหค้าํปรึกษาตามทีCประกาศไวที้Cภาควชิา  

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ     ปี 

จาํนวนนกัศึกษา   จาํนวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัQนปีทีC 1 — — — — — 

ชัQนปีทีC 2 — — — — — 
ชัQนปีทีC 3 — — 30 30 30 
ชัQนปีทีC 4 — — — 30 30 

รวม — — 30 60 60 
 คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา  — — — 30 30 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกเปิดสอนวชิาโทสาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต     

                            ใชง้บประมาณร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์       
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกเปิดสอนวชิาโทสาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต     
                            ใชง้บประมาณร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์       
 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบตลาดวชิา มีชัQนเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถา้มี) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญา

ตรี พ.ศ. IJJK ขอ้ T และขอ้ Y (ดงัรายละเอียดใน ภาคผนวก จ)    
:. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

:.,.,  จํานวนหน่วยกิต    �4  หน่วยกิต 

:.,.�  โครงสร้างหลักสูตร 
 

(K)  วชิาโทบงัคบั     12    หน่วยกิต 
 ** PAL 2101  ภาษาบาลี 1                               3  หน่วยกิต 
              (PL 201)   (PALI 1) 
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  ** PAL 3101  ภาษาบาลี 2                               3  หน่วยกิต 
       (PL 202)   (PALI 2) 
 ** SKT 2101   ภาษาสันสกฤต 1                            3  หน่วยกิต 
       (SK 201)   (SANSKRIT 1) 
 ** SKT 3101   ภาษาสันสกฤต 2                            3  หน่วยกิต 
       (SK 202)   (SANSKRIT 2) 

 (2)  วชิาโทเลือก     12     หน่วยกิต 
ใหน้กัศึกษาวชิาโทภาษาบาลีและสันสกฤตเลือกเรียนกระบวนวชิาภาษาบาลี (PAL)  ภาษา

สันสกฤต (SKT)  ภาษาละไม่นอ้ยกวา่ 1  กระบวนวชิา   อีก 2  กระบวนวชิาจะเลือกจากภาษาบาลี   (PAL)  
ภาษาสันสกฤต (SKT)   หรือภาษาฮินดี  (HIN 1001,  HIN 1002) ก็ได ้  รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (หรือ 
4 กระบวนวชิา) เป็นวิชาโทเลือก  ทัQงนีQวิชาโทเลือกตอ้งไม่ซํQ ากบักระบวนวชิาทีCเลือกเรียน   ในหมวดอืCน ๆ 

 

:.,.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา 

K)  PAL หมายถึง รหสัตวัอกัษรของกระบวนวชิาสาขาภาษาบาลี  ซึC งปรับปรุง จากหลกัสูตรเดิม  คือ PL  
SKT หมายถึง รหสัตวัอกัษรของกระบวนวชิาสาขาภาษาสันสกฤต  ซึC งปรับปรุง จากหลกัสูตรเดิม  คือ SK 

  2)  ความหมายของรหสัตวัเลข  
 เลขตวัแรก (หลกัพนั) แสดงถึงชัQนปีทีCศึกษา 

 เลข 3 หมายถึงกระบวนวชิาสาํหรับชัQนปีทีC 3 
 เลข 4 หมายถึงกระบวนวชิาสาํหรับชัQนปีทีC 4 
เลขตวัทีCสอง (หลกัร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวชิา 

1   คือหมวดภาษาทัCวไป 
I   คือหมวดวรรณคดี 

เลขสองตวัสุดทา้ย (หลกัสิบ) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวชิา 
 

หมายดว้ย  **  เป็นกระบวนวชิาทีCมีการเปลีCยนแปลงรายละเอียด  
หมายดว้ย    *  เป็นกระบวนวชิาทีCเปิดใหม่  

 
 

:.,.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  1.  ภาษาบาลี                                 
   หมวดวชิาภาษาทัCวไป                 หน่วยกิต 
  ** PAL 2101  ภาษาบาลี 1        3 
             (PL 201)    (PALI 1)        

 ** PAL 3101   ภาษาบาลี 2                          3 
                        (PL 202)    (PALI 2)  
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  หมวดวชิาวรรณคดี 
 ** PAL 3201  ประวติัวรรณคดีบาลี     3 

                       (PL 311)    (HISTORY OF  PALI  LITERATURE)    
 ** PAL 3202  วรรณคดีบาลี 1    3 

                       (PL 321)    (PALI LITERATURE 1)      
 ** PAL 4201  วรรณคดีบาลี 2    3 

                       (PL 322)    (PALI LITERATUR 2)    
 2.  ภาษาสันสกฤต 
  หมวดวชิาภาษาทัCวไป  

 ** SKT 2101  ภาษาสันสกฤต 1    3 

       (SK 201)   (SANSKRIT 1)    

 ** SKT 3101  ภาษาสันสกฤต 2     3 

       (SK 202)   (SANSKRIT 2)    

 หมวดวชิาวรรณคดีสันสกฤต  

 ** SKT 3201 ประวติัวรรณคดีสันสกฤต   3 

       (SK 311)   (HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE)     

 ** SKT 3202  วรรณคดีสันสกฤต 1     3 

       (SK 321)   (SANSKRIT LITERATURE 1)                  

 ** SKT 4201  วรรณคดีสันสกฤต 2     3 

       (SK 421)   (SANSKRIT LITERATURE  2)          
       

:.,.5 แผนการศึกษา   

               ปีทีC 3   ภาคเรียนทีC K                                                 

     PAL 2101   ภาษาบาลี 1    3   หน่วยกิต 

         (PL 201)     

    SKT 2101   ภาษาสันสกฤต 1   3   หน่วยกิต 

        (SK 201)     

                =   6    หน่วยกิต 
 

                                  ปีทีC 3   ภาคเรียนทีC I                                                  

    PAL 3101  ภาษาบาลี 2                         3   หน่วยกิต 

        (PL 202)     

    SKT 3101  ภาษาสันสกฤต 2   3   หน่วยกิต 

        (SK 202)     

                  =   6   หน่วยกิต 
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ปีทีC 4   ภาคเรียนทีC K                                                      
  วชิาเลือก  2  กระบวนวชิา       6  หน่วยกิต  

                                                                                                                                   =   6  หน่วยกิต 
 

          ปีทีC 4   ภาคเรียนทีC I                                                             

  วชิาเลือก  2  กระบวนวชิา       6  หน่วยกิต 

                 =   6  หน่วยกิต 
 

  รวม     24   หน่วยกิต 

3.1.6  คําอธิบายรายวชิา  

       (แสดงรายละเอียดแสดงในภาคผนวก  ก) 

3.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลาํดบั

ทีC 

 

ชืCอ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 

วุฒิการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา 
 

ประเทศ ปีทีCสาํเร็จ 

การศึกษา 

1 นายสถิตย ์ ไชยปัญญา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D 

Diploma 

Certificate 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Sanskrit 

Hindi 

Hindi 

ภาษาสนัสกฤต 

รัฐศาสตร์ 

Banaras Hindu University 

Central Institute of Hindi 

Central Institute of Hindi 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

India 

India 

India 

ไทย 

ไทย 

2541 

2540 

253Y 

253T 

2533 

2 นายอดุลย ์  ตะพงั รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 

ไทย 

2535 

2532 

3 นายอภิชาญ  ปานเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ M.A. 

Pramanapatri  

ศน.บ. 

Diploma 

ป.ธ.  U 

พ.ม. 

Sanskrit Literature 

Sanskrit Language 

สงัคมวิทยา 

Hindi Language 

ภาษาบาลี 

ครูมธัยม 

Banaras Hindu University 

Sanskrit  University 

มหามกุฎราชวิทยาลยั 

Banaras Hindu University 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

India 

India 

ไทย 

India 

ไทย 

ไทย 

2515 

IJKO 

2518 

IJKJ 

IJKP 

IJKT 

3.:  อาจารย์ประจํา 
ลาํดบั

ทีC 

 

ชืCอ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 

วุฒิการศึกษา 
 

สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา 
 

ประเทศ 
ปีทีCสาํเร็จ 

การศึกษา 

1 นายสถิตย ์ ไชยปัญญา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D 

Diploma 

Certificate 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Sanskrit 

Hindi 

Hindi 

ภาษาสนัสกฤต 

รัฐศาสตร์ 

Banaras Hindu University 

Central Institute of Hindi 

Central Institute of Hindi 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

India 

India 

India 

ไทย 

ไทย 

2541 

2540 

253Y 

253T 

2533 

2 นายอดุลย ์  ตะพงั รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 

ไทย 

2535 

2532 

3 นายอภิชาญ  ปานเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ M.A. 

Pramanapatri  

ศน.บ. 

Diploma 

ป.ธ.  U 

พ.ม. 

Sanskrit Literature 

Sanskrit Language 

สงัคมวิทยา 

Hindi Language 

ภาษาบาลี 

ครูมธัยม 

Banaras Hindu University 

Sanskrit  University 

มหามกุฎราชวิทยาลยั 

Banaras Hindu University 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

India 

India 

ไทย 

India 

ไทย 

ไทย 

2515 

IJKO 

2518 

IJKJ 

IJKP 

IJKT 

4 นายพลอย  แสงลอย อาจารย ์ ศศ.ม. 

พ.ธ.บ. 

จารึกภาษาตะวนัออก 

สงัคมศึกษา 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา-     

ลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2533 

2529 
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:.4  อาจารย์พเิศษ 

      ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก อาจเสนอแต่งตัQงอาจารยพ์ิศษจากคณะอืCนของมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

4   องค์ประกอบเกี#ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

       4.� ช่วงเวลา 

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

       4.: การจัดเวลาและตารางสอน 

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

    ข้อกําหนดเกี#ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจิัย  

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

หมวดที#  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพเิศษ/คุณสมบัติที#พงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

K) มีทศันคติทีCดีต่อจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
I) มีจิตสาํนึกสาธารณะ 
O) มีลกัษณะความเป็นผูน้าํ 
R) มีวนิยัและความรับผิดขอบ 
J) สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

-  การสอดแทรกในวชิาทีCเรียน 
- ใหน้กัศึกษาบาํเพญ็ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
- ทาํงานในชัQนเรียน เช่น นาํเสนอความคิดเห็น 
- จดัใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศและใช ้
   เทคโนโลยทีีCทนัสมยั 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง     ด้าน  ที#เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.1  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.K.1  คุณลกัษณะทีCตอ้งการพฒันา  
  K) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซืCอสัตยสุ์จริต 

 I) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
 O) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
 R) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

  2.K.2   กลยทุธ์การสอนทีCใชใ้นการพฒันา 
  K) บรรยายสอดแทรกพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมทีCเกีCยวขอ้ง 

 I) ถ่ายทอดประสบการณ์ทีCเกีCยวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมจากทีCไดศึ้กษาและรับทราบมา 
 O) มอบหมายใหแ้บบฝึกหดัหรือชิQนงานพร้อมทัQงกาํหนดเวลาส่งทีCแน่นอน 
 R) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม แลกเปลีCยน พูดคุย 
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 2.K.3   การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 K) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนทีCมีต่อผูส้อนและ 
                   เพืCอนร่วมชัQนเรียน 
 I) ประเมินผลดา้นวนิยั ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบจากพฤติกรรมการส่งงานทีC 
                   ไดรั้บมอบหมาย 

2.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 I.2.1   คุณลกัษณะทีCตอ้งการพฒันา  

  (K)  มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์ทีCเรียน และสามารถนาํไป 
               ประยกุตใ์ชไ้ด ้
  (2)  สามารถบูรณาการและประยกุตค์วามรู้ให้เขา้กบัศาสตร์ทีCเกีCยวขอ้งเพืCอการ 
                                   ดาํรงชีวติและประกอบวชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 I.I.2  กลยทุธ์การสอนทีCใชใ้นการพฒันา 
  K) บรรยายตามลาํดบัเนืQอหาวิชา 

 I) มอบหมายใหแ้บบฝึกหดัหรือชิQนงาน 
 O) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม แลกเปลีCยน พูดคุย 
 R) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
I.2.3   การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคาํถาม และการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนในชัQนเรียน 
 I) ประเมินผลจากประสิทธิผลของงานทีCไดรั้บมอบหมาย 
 O) ประเมินจากการทดสอบประจาํภาคการศึกษา 

2.3  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 2.3.1  คุณลกัษณะทีCตอ้งการพฒันา  
  K) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 I) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลเพืCอใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 O) สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.3.2    กลยทุธ์การสอนทีCใชใ้นการพฒันา 

  K) บรรยาย 
  I) ฝึกทกัษะ 

 O) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม แลกเปลีCยน พูดคุย 
 R) สอนใหผู้เ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 2.3.3    การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคาํถาม และการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนในชัQนเรียน 
 I) ประเมินผลจากประสิทธิผลของงานทีCไดรั้บมอบหมาย 
 O) ประเมินจากการทดสอบประจาํภาคการศึกษา 
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2.4  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1  คุณลกัษณะทีCตอ้งการพฒันา  
  K) มีส่วนร่วมในการคิดริเริCม และคิดแกปั้ญหาในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม 

 I) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู้เพืCอพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืCอง 
 O) ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม 

   2.4.2  กลยทุธ์การสอนทีCใชใ้นการพฒันา 
  K) จดักิจกรรมกลุ่มเพืCอสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้ขา้เรียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 

 I) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 O) เปิดโอกาสใหมี้การแลกเปลีCยน พูดคุยกนัระหวา่งผูเ้รียน 
  2.4.3    การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคาํถาม และการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนในชัQนเรียน 
 I) ประเมินผลจากประสิทธิผลของงานทีCไดรั้บมอบหมาย 
 

2.   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.J.K  คุณลกัษณะทีCตอ้งการพฒันา 
  K) มีทกัษะการอ่าน ทาํความเขา้ใจ และสืCอสารโดยการแปลภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 I) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล และประเมินผลขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 O) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 R) สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชสื้CอทีCเหมาะสม 

   2.J.2    กลยทุธ์การสอนทีCใชใ้นการพฒันา 
  K) บรรยายและฝึกฝนทกัษะ 

 I) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 O) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีีCเหมาะสม 
  2.J.3    การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 K) ประเมินผลจากการทดสอบทกัษะในการสืCอสารในชัQนเรียน 
 I) ประเมินผลจากการทดสอบประจาํภาคการศึกษา 

 
 

:.  แผนที#แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

(ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค) 
 

หมวดที#    หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

,. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี  

      พ.ศ. IJJK ขอ้ 16 และขอ้ 17   (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 

�. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ\ของนักศึกษา 
กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการใหค้ะแนน   

      การใหเ้กรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธิ� ของงานทีCมอบหมายใหน้กัศึกษา 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี 
พ.ศ. IJJK  ขอ้ 20  และขอ้ 21   และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัทีC 2)  
พ.ศ. IJJ2    (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก จ) 

หมวดที# 6  การพฒันาคณาจารย์ 

,.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

K.K   จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  เกีCยวกบั บทบาท หน้าทีC ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ 

K.I    จดัระบบแนะนาํ/ระบบพีCเลีQ ยงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผลของ
อาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3    จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารทีCเกีCยวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

�.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

I.K    การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล 
   I.K.K   ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกีCยวกบัการสอนและการประเมินผล  
             การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                        I.K.I   สนบัสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกีCยวกบัการผลิตสืCอการสอน 

I.K.O  สนบัสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเกีCยวกบัการวจิยัเพืCอพฒันาการเรียนการสอน 
2.2    การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพดา้นอืCน ๆ  
         I.I.K    ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิCมพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง 
                     ทางวชิาการ 

                      I.I.I    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพืCอเพิCมพูนคุณวฒิุ 
                      I.I.O    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
 

หมวดที# 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

,.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

,.,  การบริหารหลักสูตร 

มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ทีCพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร มีการประเมินผลและ
พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเนืCองอยา่งนอ้ยทุก J ปี 

1.2  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

(K)  ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทีCไดรั้บจากการจดัสรร 
(2)  ใชท้รัพยากรการเรียนการสอนทีCมีอยูเ่ดิม 
(3)  ใชอ้าคารทีCทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอืCนๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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1.3  การบริหารคณาจารย์ 

1)  การรับอาจารยใ์หม่ 
                           มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

2)  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัทีCเกีCยวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานทีCกําหนด  ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัให้มีการประชุมสัมมนา เพืCอนาํไปสู่การ
ปรับปรุงหลกัสูตร 
O)  การแต่งตัQงคณาจารยพ์ิเศษ 

                                มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ทีCตอ้งการความ 
 เชีCยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 
              คณาจารยที์Cไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาในหลกัสูตร  
 โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  K)   การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  
          มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและคุณวฒิุ 
                    ใหเ้ป็นไปตามหนา้ทีCความรับผิดชอบ 
         2)  การเพิCมทกัษะความรู้เพืCอการปฏิบติังาน 
  - จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ทีCและการบริหารอยา่งสมํCาเสมอ 
                           - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและโครงการวจิยั 
                    ของสาขาวชิา  

1.5  การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

          K) การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอืCน ๆ แก่นกัศึกษา 
 - มีอาจารยที์Cปรึกษา ทาํหนา้ทีCส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรมแก่ 
     นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  
        - จดัระบบแนะแนวเกีCยวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 
          I)  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
        กรณีทีCนกัศึกษามีขอ้สงสัยเกีCยวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยืCนคาํร้องขอทราบ 
  ขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

        2.K สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ 
 ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.2 มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ J ปี เพืCอใชเ้ป็น 
 ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรครัQ งต่อไป 



 15

3.  ตวับ่งชี]ผลการดาํเนินงาน  (Key Per formance Indicator ) 
 

 

ตวับ่งชีQและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
(K) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
       ร่วมประชุมเพืCอวางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 

× × × × × 

 (I) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. I ทีCสอดคลอ้งกบั  
      มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

 (O) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์  
       ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.O และมคอ.R อยา่งนอ้ยก่อนการ  
       เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
       การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  
       มคอ.J และมคอ. P ภายใน PX วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบทุก  
       รายวิชาทีCเปิดสอน 

× × × × × 

 (J) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ  
       มคอ. U หลงัสิQนสุดปีการศึกษา ภายใน YX วนั หลงัสอบซ่อม 

× × × × × 

 (P) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ  
       เรียนรู้ ทีCกาํหนดใน มคอ.O และมคอ.R (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ  
       IJ ของรายวิชาทีCเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

 (U)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
         หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ 
         ดาํเนินงานทีCรายงานใน มคอ.U ปีทีCแลว้ 

     

   − × × × × 

(8) อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ 
       ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
       อยา่งนอ้ยปีละหนึCงครัQ ง 

× × × × × 

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

× × × × × 

 (KK) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ทีCมี  
         ต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลีCยไม่นอ้ยกวา่ O.JK จากคะแนนเตม็ J.X 

     

   − 
     

   − 
     

   − × × 

 (KI) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีCมีต่อบณัฑิตใหม่  
         เฉลีCยไม่นอ้ยกวา่ O.JK จากคะแนนเต็ม J.X 

     

   − 
     

   − 
     

   − 
     

   − × 

รวมตวับ่งชีQ  (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 1K 12 
ตวับ่งชีQบงัคบั (ขอ้ทีC) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
จาํนวนตวัตวับ่งชีQตอ้งผา่น รวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (ขอ้) 8 8 8 Y 10 
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หมวดที# @   การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

,.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

,.,    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 
1.2    การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

    การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

�.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม   

 การบรรลุผลการเรียนรู้ทีCคาดหวงัจากกลุ่ม  
  การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต    

  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

:.  การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

  ประเมินตามตวับ่งชีQผลการดาํเนินงาน ในหมวด U ขอ้ U  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ และผูใ้ช ้
   บณัฑิตมาวิเคราะห์ เพืCอประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
 

      ---------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก    

คาํอธิบายรายวชิา 
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,. ภาษาบาลี    

  หมวดวชิาภาษาทัCวไป 
**  PAL 2101  ภาษาบาลี 1                                                              3 (O-X-P) 

    (PL 201)   (PALI 1) 
ศึกษาการเขียนและการอ่านคาํบาลีทีCใชต้วัอกัษรไทยและอกัษรโรมนั อกัขรวธีิ วจีวิภาคและการแจก  
วภิตัตินาม การใชค้าํนามศพัท ์การสร้างรูปคาํและการใชค้าํกริยา(อาขยาต) ศึกษาประเภทและรูปแบบ 
ของประโยค และการแปลความจากประโยคภาษาบาลี การสร้างวลีหรือประโยคบาลีดว้ยคาํศพัทพ์ืQนฐาน 
ทีCกาํหนดให้ 
A study of writing and reading Pali scripts written by Thai and Roman alphabet, orthography,  
parts of speeches and usage of noun case-endings,  formation and usage of finite verbs, pattern  
and interpretation of Pali sentences,  a composition of Pali phrase or sentences with the assigned 
basic vocabularies. 
 

**  PAL 3101  ภาษาบาลี 2                                                           3 (O-X-P) 
    (PL 202)   (PALI 2) 

ศึกษาการสร้างคาํบาลีดว้ยวธีิสมาส กิตก ์และตทัธิต กฎเกณฑข์องสนธิ  การแปลความจากขอ้ความบาลี 
ทีCเลือกสรร  และการแปลขอ้ความทีCกาํหนดใหเ้ป็นประโยคภาษาบาลี  
A study of  formation of compound words, Kitaka words  (primary suffixes)  and Taddhita  
words (secondary suffixes),  Sandhi rules,  translation of Pali from selected passages into Thai   
and composition of Pali sentences with the assigned term. 
 

 หมวดวชิาวรรณคดีบาลี 
    **  PAL 3201 ประวติัวรรณคดีบาลี                                                             3 (3-0-6) 

    (PL 311)   (HISTORY OF  PALI LITERATURE) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมต่าง ๆ ทีCบนัทึกไวด้ว้ยภาษาบาลี อนัประกอบดว้ยคมัภีร์
พระไตรปิฎก (ติปิฏก)  อรรถกถา (อตฺถกถา)   ฎีกา   และอนุฎีกา  ตลอดถึงตาํราไวยากรณ์บาลี และ 
ปกรณ์พิเศษต่าง ๆ   
A study of the Pali Literature history in the form of Tipitaka scripture, Atthakatha, Tika, Anutika,  
as well as Pali grammar textbook and various treatises. 
 

       **  PAL 3I02 วรรณคดีบาลี 1                                3 (3-0-6) 
    (PL 321)   (PALI LITERATURE 1) 

ศึกษาความเป็นมา เนืQอหา และคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของวรรณกรรมบาลีทีCเลือกสรรจากคมัภีร์สุตตนัตปิฎก 
เช่น มงฺคลสุตฺต,  ธมฺมปท  และ ชาตก   
A study of the account, content, and value of merits of  the Pali literary work selected from 
Suttantapitaka such as  Mangalasutta,  Dhammapada  and  Jataka 
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**  PAL 420K  วรรณคดีบาลี 2                               3 (3-0-6) 
    (PL 322)   (PALI LITERATURE 2) 

ศึกษาความเป็นมา เนืQอหา และคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของวรรณกรรมบาลีทีCเลือกสรร จากคมัภีร์อรรถกถา   
เช่น  มงฺคลฏฺฐทีปนี,  ธมฺมปทฎฺฐกถา  และ ชาตกฏฺฐกถา   
A study of the account,  content  and value of merits of the Pali literary work selected from  
Atthakatha scripts such as  Mangalatthadipani,  Dhammapadatthakatha  and  Jatakatthakatha 
 

�. ภาษาสันสกฤต    
 หมวดวชิาภาษาทัCวไป 

    **  SKT 2101  ภาษาสันสกฤต 1                                                    3 (O-X-P) 
    (SK 201)   (SANSKRIT 1) 

ศึกษาการเขียนและการอ่านคาํสันกฤตทีCเขียนดว้ยอกัษรไทยและอกัษรโรมนั อกัขรวธีิและวจีวภิาค  
การประกอบวภิตัตินามและการใชน้ามศพัท ์  การประกอบรูปคาํและการใชค้าํกริยาบท  ศึกษารูปแบบ 
ประโยค   และการแปลความจากประโยคภาษาสันสกฤต  การสร้างวลีหรือประโยคสันสกฤตดว้ยคาํศพัท์
พืQนฐานทีCกาํหนดให้ 
A study of writing and reading Sanskrit words written by Thai and Roman alphabet, orthography,  
parts of speeches and usage of noun case-endings,  formation and usage of finite verbs,  pattern and 
interpretation of Sanskrit sentences, a composition of Sanskrit phrase or sentences with the assigned 
basic vocabularies. 

    **  SKT 3101  ภาษาสันสกฤต 2                                    3 (O-X-P) 
    (SK 202)   (SANSKRIT 2) 

ศึกษาการเขียนคาํสันกฤตดว้ยอกัษรเทวนาครี  กฎสันสกฤตสนธิ  การสร้างคาํสันสกฤต (วฤตฺติ) ดว้ย 
สมาสวฤตฺติ   กฤทฺวฤตฺติ และ ตทฺธิตวฤตฺติ   การแปลความจากขอ้ความสันสกฤตทีCเลือกสรร  และการแปล
ขอ้ความทีCกาํหนดให้เป็นประโยคภาษาสันสกฤต  
A study of  writing Sanskrit words by the  Devanagari alphabet,  Sandhi rules, formation of  Sanskrit words by 
way of  Samasavritti  (Compound), Kritvritti (Primary suffixes)  and Taddhitavritti (Secondary suffixes),  
translation of  selected Sanskrit passages and composition of Sanskrit sentences with the assigned term. 
 

 หมวดวชิาวรรณคดีสันสกฤต 
    **  SKT 3201  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต                                                                                    3 (3-0-6) 

    (SK 311)   (HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE) 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของคมัภีร์พระเวท มหากาพยแ์ละวรรณกรรมคลาสสิกประเภทต่าง ๆ      
A study of the origin of Vedic scriptures, Sanskrit epics and various classical Sanskrit literatures. 

    ** SKT 3I02 วรรณคดีสันสกฤต 1                                                                                    3 (3-0-6) 
   (SK 321)   (SANSKRIT LITERATURE 1) 

ศึกษาวรรณกรรมสันสกฤตทีCเลือกสรร เช่น หิโตปเทศ  ป�ฺจตนฺตฺร  เวตาลป�ฺจวสึติ  สุภาษิต นิทาน  
และเทพนิยาย 
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A study of selected Sanskrit literary works such as Hitopadesa,  Pancatantra],  Vetalapancavimsati,  
Sanskrit sayings,  fables and fairy tales. 
 

    **  SKT 4I01 วรรณคดีสันสกฤต 2                                                             3 (3-0-6) 
    (SK 421)   (SANSKRIT LITERATURE 2) 

ศึกษาวรรณกรรมสันสกฤตประเภทกาพยแ์ละบทละครทีCเลือกสรร เช่น กุมารสมฺภว  เมฆทูต   
กถาสริตฺสาคร  ศกุนฺตลา  วาสวทตฺตา และรตฺนาวลี 
A study of selected Sanskrit poems and drama such as Kumarsambhava, Meghaduta,  Kathasaritsagara,  
Sakuntala, Vasavadatta and Ratnavali. 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 
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วชิาโท หลกัสูตร พ.ศ. IJJK วชิาโท หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255J 
   วชิาโทบังคับ  ,� หน่วยกิต  

  PL 201   ภาษาบาลีมูลฐาน 1               
  PL 311   ประวติัวรรณคดีบาลี  
  SK 201  ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 1       
  SK 202  ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 2            
  SK 311  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต1        เลือก K วชิา 

HD 101  ภาษาฮินดีพืQนฐาน 1   
 

วชิาโทเลือก 1� หน่วยกิต 

      ให้นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาจากสาขาวชิาภาษา
บาลีและสันสกฤต (PL, SK) ทีCไม่ซํQ ากบัวชิาโทบงัคบั
จาํนวน 12  หน่วยกิต    
      กระบวนวชิา SK 202,  SK 311 และ  HD 101  เมืCอ
เลือกเรียนกระบวนวิชาหนึCงเป็นวชิาโทบงัคบัแลว้จะเรียน
อีก 2  กระบวนวชิา (ทีCไม่ไดเ้ลือกเป็นวิชาบงัคบั)  เป็นวชิา
โทเลือกดว้ยก็ได ้

 
รายวชิาภาษาบาลี 

     หมวดวชิาภาษาทัCวไป 
PL 201  ภาษาบาลีมูลฐาน 1 
PL 202  ภาษาบาลีมูลฐาน 2 
PL 301  ภาษาบาลีระดบักลาง 1 
PL 302  ภาษาบาลีระดบักลาง I 
PL 401  ภาษาบาลีระดบัสูง 1       
PL 402  ภาษาบาลีระดบัสูง  2 
 

     หมวดวชิาวรรณคดี 
  PL OK1  ประวติัวรรณคดีบาลี                  
  PL 321  วรรณคดีบาลี 1: อรรถกถาธรรมบท  
  PL 322  วรรณคดีบาลี 2 : อรรถกถาชาดก 

PL 421  วรรณคดีบาลี 4 : มงัคลตัถทีปนี 
PL 422  วรรณคดีบาลี 5 : พระสุตตนัตปิฎก 
PL 423  วรรณคดีบาลี 6  : พระวนิยัปิฎก 

วชิาโทบังคับ  ,� หน่วยกิต 

** PAL 2101  (PL 201) ภาษาบาลี 1                                
** PAL 3101  (PL 202) ภาษาบาลี 2   
 ** SKT 2101 (SK 201)  ภาษาสันสกฤต 1                            
** SKT 3101 (SK 202)  ภาษาสันสกฤต 2         
 
 
 

  วชิาโทเลือก 1� หน่วยกิต 

     ใหน้กัศึกษาวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤตเลือกเรียน
กระบวนวชิาภาษาบาลี ( PAL)  ภาษาสันสกฤต ( SKT)  
ภาษาละไม่นอ้ยกวา่ 1  กระบวนวชิา  อีก 2  กระบวนวชิา 
จะเลือกจากภาษาบาลี ( PAL)  ภาษาสันสกฤต ( SKT)  
หรือภาษาฮินดี  (HIN 1001,  HIN 1002)  ก็ได ้รวมแลว้
ไม่นอ้ยกวา่12  หน่วยกิต (หรือ 4 กระบวนวชิา)  เป็นวิชา
โทเลือก  ทัQงนีQวิชาโทเลือกตอ้งไม่ซํQ ากบักระบวนวชิาทีC
เลือกเรียนในหมวดอืCน ๆ 
 

รายวชิาภาษาบาลี 

หมวดวชิาภาษาทัCวไป 
** PAL 2101  ภาษาบาลี 1        
     (PL 201)      
** PAL 3101  ภาษาบาลี 2  
     (PL 202) 
       
 
 

     หมวดวชิาวรรณคดีบาลี  
** PAL 3201  ประวติัวรรณคดีบาลี   
     (PL 311) 
** PAL 3202  วรรณคดีบาลี 1 
     (PL 321)   
** PAL 4201  วรรณคดีบาลี 2  
     (PL 322) 
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วชิาโท หลกัสูตร พ.ศ. IJJK วชิาโท หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255J 
รายวชิาภาษาสันสกฤต 

     หมวดวชิาภาษาทัCวไป 

SK 201  ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 1 

SK 202  ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 2 

SK 301  ภาษาสันสกฤตระดบักลาง 

SK 401  ภาษาสันสกฤตระดบัสูง 

 

หมวดวชิาวรรณคดี 

SK 311  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต 1  

SK 312  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต 2  

SK 321  วรรณคดีสันสกฤต 1                 

SK 421  วรรณคดีสันสกฤต 2               

SK 431  กาพยาลงัการและฉนัทลกัษณ์  

รายวชิาภาษาสันสกฤต 

    หมวดวชิาภาษาทัCวไป  

** SKT 2101  ภาษาสันสกฤต 1      

     (SK 201)    

** SKT 3101  ภาษาสันสกฤต 2  

    (SK 202) 

      

    หมวดวชิาวรรณคดีสันสกฤต  

** SKT 3201  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต   

     (SK 311)    

** SKT 3202  วรรณคดีสันสกฤต 1     

     (SK 321)   

** SKT 4201  วรรณคดีสันสกฤต 2     

     (SK 421)   
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ภาคผนวก ค 

แผนที#แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

แผนที#แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (C
urriculum

 M
apping) 

●
 ความรับผดิชอบหลกั  

○
 ความรับผดิชอบรอง 

   
รายวชิา 

   

K. คุณ
ธรรมจริยธรรม 

I. ความรู้ 
3. ทกัษะทางปัญญา 

R. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

J. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสืCอสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

K.ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซืCอสัตยส์ุจริต 

    I. มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ 

    ต่อตนเองและสังคม  

 
O. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ต่าง ๆ ของ

องคก์รและสังคม 

  R. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

 K. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีใน 

  ศาสตร์ทีCเรียน และสามารถนาํไป ประยกุตใ์ช้ได ้

 

 I. สามารถบูรณาการและประยกุตค์วามรู้ให้เขา้กบั   

  ศาสตร์ทีCเกีCยวขอ้งเพืCอการดาํรงชีวติและประกอบ 

  วชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 1. คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 2. สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลเพืCอ  

  ใชใ้นการแกป้ัญหาอยา่ง สร้างสรรค ์

 
 O. สามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้ใน  

  การปฏิบตัิและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

K. มีส่วนร่วมในการคิดริเริCม และคิด

แกป้ัญหาในกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่ม

หรือสมาชิกของกลุ่ม 

I. มีความรับผดิชอบในการขวนขวายหา    

 ความรู้เพืCอพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืCอง 

3. ตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายทาง 

 สังคมและวฒันธรรม 

 K. มีทกัษะการอ่าน ทาํความเขา้ใจ และสืCอสารโดย 

  การแปลภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 2. มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล และประเมินผล  

    ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ถึง  

   แหล่งขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลไดอ้ยา่งมี 

  ประสิทธิภาพ 

  4. สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส้ืCอทีC 

  เหมาะสม 

 

PAL 2101 ภาษาบาลี K 


 
 

 
 

�
 

 
 

 


 
 


 

 
�

 
 

 
 

PAL 3101 ภาษาบาลี I 


 
 

 
 

�
 

 
 

 


 
 


 

 
�

 
 

 
 

PAL 3201 ประวตัิวรรณ
คดีบาลี  


 


 


 


 

�
 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 

PAL 3202 วรรณ
คดีบาลี K 


 

 
 

 
�

 
 

 


 
 

 
 


 


 

 
 

 

PAL 4201 วรรณ
คดีบาลี I 


 

 
 

 
�

 
 

 


 
 

 
 


 


 

 
 

 

SKT 2101 ภาษาสนัสกฤต K 


 
 

 
 

�
 

 
 

 


 
 


 

 
�

 
 

 
 

SKT 3101 ภาษาสนัสกฤต I 


 
 

 
 

�
 

 
 

 


 
 


 

 
�

 
 

 
 

SKT 3201 ประวตัิวรรณ
คดีสนัสกฤต  
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SKT 3202 วรรณ
คดีสนัสกฤต K 
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SKT 4201 วรรณ
คดีสนัสกฤต 2 
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ภาคผนวก  ง    
 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

ของคณาจารย์ในหลักสูตร 
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นายสถิตย์  ไชยปัญญา 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

 พนกังานมหาวทิยาลยั    ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ประวตักิารศึกษา 

 Ph.D. (Sanskrit)  Banaras Hindu University, India พ.ศ. IJRO 
 ปริญญาโท (ภาษาสันสกฤต) มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. IJOY 
 ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. IJOO 
 Certificate in Hindi Language Proficiency Central Institute of Hindi, India พ.ศ. IJOT 
 Advanced Diploma in Hindi Language Proficiency    Central Institute of Hindi, India พ.ศ. IJRX 
 

ผลงานวชิาการ 

     ตําราเรียน 

สถิตย ์ ไชยปัญญา (IJRT)  ภาษาฮินดีพื]นฐาน ,  (HD 101) พิมพค์รัQ งทีC I กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั   
           รามคาํแหง. 
สถิตย ์ ไชยปัญญา (IJRT)  ภาษาฮินดีพื]นฐาน �  (HD 102) พิมพค์รัQ งทีC K กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั   
           รามคาํแหง. 

     บทความ  
          สถิตย ์ไชยปัญญา. “ วรรณกรรมของผูบ้าํเพญ็พรตทีCปรากฏในมหากาพยม์หาภารตะ ” วารสาร  

รามคาํแหง  ฉบบัมนุษยศาสตร์ ปี IJRU.  
          สถิตย ์ไชยปัญญา. “ กาลิทาส: มหากวผีูย้ิCงใหญ่แห่งอินเดีย ” วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  ปีทีC KO ฉบบัทีC KT (พฤษภาคม-สิงหาคม IJRT) 
 

ภาระงานสอน  (ระดบัปริญญาตรี)   
รหัสวชิา  ชื#อวชิา            หน่วย/ชม     ผู้สอน 
HIN 1001 ภาษาฮินดีพืQนฐาน K                           3/3               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา 
HIN 1002     ภาษาฮินดีพืQนฐาน I           3/2               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา  
HIN 2001     ภาษาฮินดีพืQนฐาน O          3/2  ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา 
HIN 2002     ภาษาฮินดีพืQนฐาน R    3/2               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา 
PAL 3201   ประวติัวรรณคดีบาลี                            3/2               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา  
SKT 3201 ประวติัวรรณคดีสันสกฤต                            3/2               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา 
THA 4203 ชาดกกบัวรรณกรรมไทย                           3/2               ผศ.ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา 
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นายอภิชาญ  ปานเจริญ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์   (ลูกจา้งปฏิบติังานชัCวคราว ตาํแหน่ง อาจารย)์ 
 

ประวตักิารศึกษา 

 M.A. (Sanskrit Literature) Banaras Hindu University, India พ.ศ. IJKJ 

 Sanskrit Pramanapatri  (Sanskrit Language) Sanskrit University, India พ.ศ. IJKO 

 ศน.บ (สังคมวทิยา) มหามกุฏราชวทิยาลยั พ.ศ. IJKT 

 Diploma in Hindi Banaras Hindu University, India พ.ศ. IJKJ 

 เปรียญธรรม ๗ ประโยค  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. IJKP 

 ประกาศนียบตัรพิเศษครูมธัยม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. IJKT 
 

ผลงานวชิาการ 

อภิชาญ  ปานเจริญ.  (2552).  ภาษาสันสกฤตมูลฐาน ,  (SK 201).  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
อภิชาญ  ปานเจริญ.  (255J).  ภาษาสันสกฤต �  (SKT 3101). กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 

เอกสารวชิาการ    

      เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวชิา TH 254  (วรรณกรรมศาสนา) 

      เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวชิา TH 343  (ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย) 
  

 

ภาระงานสอน   

         ระดับปริญญาตรี   

               รหัสวชิา ชื#อวชิา             หน่วย/ชม              ผู้สอน 

PAL 3101      ภาษาบาลี I     3/2          ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 

SKT 2101      ภาษาสันสกฤต K     3/2          ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 

SKT O10K      ภาษาสันสกฤต I     3/3   ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 

THA 2203     วรรณกรรมศาสนา                            3/2    ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 

THA 3103     ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3/2   ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 
 

 ระดับปริญญาโท   

 THC 6102         ภาษาไทยเพืCอการสืCอสาร                         O/3           ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ 

    อ.พรทิพย ์ วนรัฐิกาล 

                    ผศ.ดร.จิตตาภา สารพดันึก ไชยปัญญา 
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นายอดุลย์  ตะพงั 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 รองศาสตราจารย ์
 

ประวตัิการศึกษา 

 ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวนัออก)  มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2535 
 ศศ.บ. (ภาษาไทย)   มหาวทิยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2532 
 

ผลงานทางวชิาการ 

 หนังสือ 
อดุลย ์ ตะพงั.  (2543).  ภาษาและอักษรอีสาน.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
__________ .  (2542).  ภาษาและอักษรไทยเหนือ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
__________ .  (2542).  การอ่านจารึกสมัยต่าง  ๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
 

 บทความ 

อดุลย ์ ตะพงั.  (2549).  ลัทธิเทวราช.  ใน วารสารรามคาํแหง.  23, 3 (กรกฎาคม – กนัยายน). 
 __________ .  (2549).  กว่าจะเป็นอักษรไทย ใน วารสารรามคาํแหง.  23, พิเศษ.   
 

            งานวจิัย   
อดุลย ์ ตะพงั.  (2543).  การเปรียบเทยีบไตรภูมิกถากับไตรภูมิฉบับภาษาเขมร.  รายงานการวจิยั  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 
   

  รหัสวชิา  ชื#อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
 

THA 1002 ความรู้ทัCวไปทางวรรณคดีไทย                        3/3                       รศ.นอ้มนิจ /รศ.อดุลย/์ 
                                                                                                                                    อ.พรทิพย ์/อ. ดร.สรตี 
FOL 3102          การอ่านจารึกสมยัต่าง ๆ                                 3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 

FOL 3103          ภาษาและอกัษรไทยเหนือ                               3/2                     รศ.อดุลย ์ตะพงั 

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

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาโท)   
 

  รหัสวชิา  ชื#อวชิา    หน่วย/ชม        ผู้สอน 
 

THC 6101 มนุษยก์บัการสืCอสาร                                 3/3                      รศ.เสาวลกัษณ์/  
          รศ.อดุลย/์ อ.สุภทัรา  
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THS 6500 ทฤษฎีคติชนและวธีิการศึกษา         3/3              รศ.เสาวลกัษณ์ /รศ.อดุลย/์ 
                   อ.สุภทัรา 

THS 6101          ภาษากบัวฒันธรรมไทย          3/O                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6105         พฒันาการของภาษาไทย                                   3/O                        รศ.ทวศีกัดิ�  / รศ. อดุลย/์ 
                                                                                                                                     ผศ. พ.ท. วโิรจน์   
THS 6501         วถีิชีวติพืQนบา้นไทยกบัวฒันธรรมวตัถุ             3/O                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6503         เรืCองเล่าพืQนบา้นไทย                                         3/O                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
THS 6505          ระบบความเชืCอพืQนบา้นไทย                            O/O                            รศ. อดุลย ์ / ผศ. พ.ท. วิโรจน์ 
THS 7109 สัมมนาวรรณกรรมไทย                   3/3           รศ.นอ้มนิจ /รศ.บุปผา / 

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

THS 7501         เอกสารพืQนบา้นภาคเหนือ                               3/O                        รศ. อดุลย ์ ตะพงั 
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นายพลอย  แสงลอย 
ตําแหน่งทางวชิาการ  
 อาจารย ์ (พนกังานมหาวทิยาลยั)   
 
ประวตัิการศึกษา 
 ศศ.ม.  (จารึกภาษาตะวนัออก)  มหาวทิยาลยัศิลปากร          พ.ศ. 2533 

 พธ.บ.  (สังคมศึกษา)  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั       พ.ศ. 2529 
 
ผลงานทางวชิาการ 

     ตําราเรียน 

อดุลย ์ตะพงั  พลอย แสงลอย  (IJJK)  ภาษาเขมรพืQนฐาน K  (KH 101)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
พลอย แสงลอย  (IJJK)  ภาษาเขมรพืQนฐาน I  (KH 102)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

     เอกสารประกอบการเรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวชิา KHM 2001 (ภาษาเขมรพื]นฐาน :) 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวชิา KHM 200� (ภาษาเขมรพื]นฐาน 4) 
 
ตําแหน่ง / หน้าที#ที#รับผดิชอบ 
     กรรมการในมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

กรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR) ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)   

รหัสวชิา   ชื#อวชิา                      หน่วย/ชม                ผู้สอน 
              KHM 1002  ภาษาเขมรพืQนฐาน I 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              KHM 2001  ภาษาเขมรพืQนฐาน O 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              KHM 2002  ภาษาเขมรพืQนฐาน R  3/2   อ.พลอย แสงลอย 
              FOL 4204  วรรณกรรมภาคอีสาน 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              LAO 2001  ภาษาลาวพืQนฐาน O 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
              LAO 2002  ภาษาลาวพืQนฐาน R 3/2 อ.พลอย แสงลอย 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาโท)   
              THS 6101  ภาษากบัวฒันธรรมไทย   O (สอนร่วม) 
              THS 6105  พฒันาการของภาษาไทย   3 (สอนร่วม) 
              THS 6501  วถีิชีวติพืQนบา้นไทยกบัวฒันธรรมวตัถุ   3 (สอนร่วม)  
              THS 6505   ระบบความเชืCอพืQนบา้นไทย   O (สอนร่วม) 
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ภาคผนวก  จ    
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยรามคาํแหง
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ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ว่าด้วยการศึกษาชั]นปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 

                 โดยทีCเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนีQ  
                 ข้อ 1. ข้อบังคับนี]เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั]นปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
                 ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บังคับ ตั]งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
                 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี (ฉบบัทีC 2) พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชัQนปริญญาตรี (ฉบบัทีC 3) พ.ศ. 2549 
                 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี] เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื#น 
                           “มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
                           “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 
                ข้อ 5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ 
                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.2 เป็นขา้ราชการซึCงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตัQงแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึQนไปและเป็นผูส้าํเร็จ 
การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซึC งไดป้ฏิบติังานมาแลว้ 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) 
หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก - สภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตร
ภาคบงัคบัการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
                           5.5 เป็นผูซึ้C งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้
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 ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนีQ  
                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคทีCสังคมรังเกียจ หรือโรคสาํคญัทีCจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เนืCองจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติเสืCอมเสีย 
                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีCสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิทีCได ้
กระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอืCนตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 
                ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาไดเ้พียงคณะ
หรือสาขาวชิาเดียวเท่านัQน จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวชิาอืCนในขณะทีCยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่
อีกไม่ได ้
                           7.2 มหาวทิยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละครัQ งหรือหลายครัQ งหรือตลอดทัQงปีก็ได ้ทัQงนีQ ให้
เป็นไปตามทีCมหาวทิยาลยักาํหน 
                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซืQอใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานทีCและวธีิการทีC
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนีQให้แก่ สาํนกับริการทางวชิาการและ
ทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาทีCกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามทีCไดก้าํหนดไวน้ัQน ใหถื้อวา่สละสิทธิ� การใชใ้บสมคัร 
                                 7.4.1 กรณสีมัครด้วยตนเอง 
                                          (1) ใบสมคัรและใบขึQนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซึCงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 2 ฉบบั 
                ในกรณีทีCใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าขึQนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานทีCเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย       
ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนัQน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัQนหนึCง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด            
2 นิQว     จาํนวน 1 รูป 
                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 
                                    (7) เอกสารอยา่งอืCน เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลีCยนชืCอตวั ชืCอสกุล หรือคาํนาํหนา้ชืCอ การ
สมรส   การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 
                                 7.4.2 กรณสีมัครทางไปรษณีย์ 
                                    (1) ใบสมคัรและใบขึQนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สาํหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซึC งไดก้รอกขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
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                                    (2) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวุฒิตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน 2 ฉบบั 
ในกรณีทีCใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้
กองหรือเทียบเท่าขึQนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานทีCเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออก
หนงัสือรับรองนัQน พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัQนหนึCง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 
นิQว    จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 นิQว จาํนวน 1 รูป 
                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
                                    (7) สาํเนาเอกสารอยา่งอืCน เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปลีCยนชืCอตวั ชืCอสกุล หรือคาํนาํหนา้ชืCอ 
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั     สาํเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ใหผู้ส้มคัร 
ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 
                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน 
สาขาวชิาทีCสมคัร โดยวธีิสัมภาษณ์หรือวธีิอืCนใดตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด ซึC งจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ทีCผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัเป็นผูอ้นุมติั ให้
รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นวา่ไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่ออธิการบดี 
อธิการบดีอาจสัCงใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนัQนเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณีทีCอธิการบดีสัCงไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ให้
สภามหาวทิยาลยัทราบ 
                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหต้รงกบัความ 
เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หนึCง หรือหลกัฐานใดทีCใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ให้
มหาวทิยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวทิยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ทีC
ไดช้าํระไวแ้ลว้ทัQงสิQนรวมทัQงผลการสอบทีCผา่นมาถือเป็นโมฆะ 
                ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื#น 
                         มหาวทิยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอืCนเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัได ้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปนีQ  

              8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวธีิการทีCกาํหนดไวต้ามขอ้ 
7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบันีQ โดยอนุโลม 
                           8.2 การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามหลกั 
เกณฑที์Cคณะกรรมการประจาํคณะ ทีCรับเขา้ศึกษากาํหนด ทัQงนีQจะตอ้งเป็นวชิาทีCสอบไดก่้อนภาคการศึกษาทีCสมคัร 

             8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวชิาทีCตอ้งศึกษาในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 ทัQงนีQ  ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวชิาตามทีCคณะกรรมการ ประจาํคณะ
ทีCรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
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      ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที#มีสิทธิเทยีบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากทีCกาํหนดไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 
14  มหาวทิยาลยัอาจใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอืCนๆ ก็ไดโ้ดยใหเ้ป็นตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด ซึC งจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 
                ข้อ 10. การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
                         ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซึC งมหาวทิยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
ของมหาวทิยาลยัเพืCอศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาใดวชิาหนึCงได ้การพิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํ
ความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัทีCสมคัร กลบัเขา้เป็น
นกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวทิยาลยัใหสิ้ทธิเทียบ 
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวชิาทีCโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ทีCนกัศึกษาสอบไดก่้อน 
การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซึCงเขา้ศึกษาตามวรรคแรกใหเ้ป็นไป ตาม
หลกัเกณฑที์CคณะกรรมการประจาํคณะทีCรับเขา้ศึกษากาํหนด 
                ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและการขึ]นทะเบียนเป็น
นักศึกษา  
                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็น
นกัศึกษา ค่าขึQนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียน
เรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต 
ตามวนั 
เวลา สถานทีCและวธีิการทีCมหาวทิยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรคแรกใหเ้ป็นไป
ตามทีC มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6  ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จสิQนตามทีCมหาวทิยาลยั 
กาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืCน 
                           11.3 เมืCอสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผลขึQนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและวธีิการทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 

  ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
                         รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตัQงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป ประกอบ
ตวัเลข 10 ตวัดงันีQ   

   BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ  
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัทีCเขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขทีCใชต้รวจสอบเลขทัQง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check 
digit) เมืCอนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปลีCยนสาขาวชิา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิCมเลขอีกกลุ่มหนึCง มี 4 ตวั 
ดงันีQ   
                 FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํคณะทีCยา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวชิาทีCยา้ยเขา้ เลขประจาํคณะ
และเลขประจาํสาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด  
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  ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียน 
                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยที์CปรึกษาตามทีCมหาวทิยาลยัหรือคณะแต่งตัQงอาจารยที์CปรึกษานัQน
มหาวทิยาลยัอาจแต่งตัQงและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอืCนใหท้าํหนา้ทีCแนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล 
ความประพฤตินกัศึกษาก็ได ้
                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน 
นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา และสถานทีC ใหเ้ป็น 
ไปตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 
                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยที์Cปรึกษาก่อน
หรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชัQนปีทีC 1 ซึC งสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบ จาก
อาจารยที์Cปรึกษาหรือผูที้Cมหาวทิยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชัQนปีทีC 1 ภาค 1 ได ้
                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดู
ร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีทีCนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ทีCกาํหนดไวใ้นวรรค แรก
คณบดีหรือผูที้Cไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติันีQ ใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามทีCมหาวทิยาลยั 
กาํหนด 
                           13.5 กระบวนวชิาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึCงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวทิยาลยั อาจประกาศงด 
สอนกระบวนวชิานัQนก็ได ้
                ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา 
                       ระยะเวลาศึกษาเพืCอรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา ได้
คาํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนืCองจากภาค 
การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาทีC 8 ก็ใหน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงั
ไม่เพียงพอทีCจะไดรั้บการเสนอชืCอเพืCอรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ัQนเป็นอนัสิQนสุดลง แต่อาจสมคัร  
กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้มหาวทิยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาทีCสมคัรกลบัเขา้เป็น 
นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามทีCคณะกรรมการประจาํคณะทีCรับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า
เทียบโอน หน่วยกิต ตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้ นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํQ าซอ้นกบัการเทียบวชิา และรับ
โอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 
                ข้อ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวภิาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปีการศึกษา 
หนึCงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer 
session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชัQน 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน 
เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชัQน 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 
                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรือ
ภาควชิาใด มีหนา้ทีCเกีCยวกบัสาขาวชิาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวจิยัในสาขาวชิานัQนๆ แก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
ทัQงนีQ  คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํQ ากนั 
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                           15.3 สาขาวชิาต่างๆ ทีCเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวชิา (Course) กระบวน
วชิาหนึCงๆ กาํหนดเนืQอเรืCองมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํการสอนกระบวน 
วชิาหนึCงๆ เสร็จสิQนในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนทีCใชแ้สดงปริมาณการศึกษาทีCนกัศึกษาไดรั้บจากมหาวทิยาลยั แต่
ละกระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้
                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงันีQ  
                                   15.5.1 กระบวนวชิาทีCใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัCวโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา กาํหนดให้
มีค่า 1 หน่วยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวชิาทีCใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 ชัCวโมง 
หรือ 3 ชัCวโมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทัQงนีQ ขึQนอยูก่บัลกัษณะของวชิา
นัQนๆ และตามทีCแต่ละคณะกาํหนด 
                           15.6 กระบวนวชิาหนึCงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวชิา เลขประจาํกระบวนวชิาจาํนวนหน่วย
กิต ชืCอเตม็ของกระบวนวชิา เนืQอเรืCองทีCจะสอนในกระบวนวชิานัQน และพืQนฐานของนกัศึกษาทีCควรจะเรียนกระบวนวิชา
นัQนไดก้ารกาํหนดให้ตอ้งเรียนวชิาพืQนฐานกระบวนวชิาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 
                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 
                           15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงันีQ  
                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชัQนของกระบวนวชิาดงันีQ  

                   เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชัQนปีทีC 1 (Freshman course) 
                                เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชัQนปีทีC 2 (Sophomore course) 
                                เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชัQนปีทีC 3 (Junior course) 
                                เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชัQนปีทีC 4 (Senior course) 
                    15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวชิาและอาจกาํหนด เลข
บางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวชิาทีCตอ้งเรียนสองภาคต่อเนืCองกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ย
ดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวชิาทีCไม่สอนต่อเนืCองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้ 
                    15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวชิาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
..... เรืCอยๆ ไป เพราะจะทาํให้ไม่สะดวกแก่การเพิCมเติมกระบวนวชิาใหม่ๆ ในภายหนา้ดงันัQนจึงเขียนตวัเลขประจาํ
กระบวนวชิา ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพืCอจะไดใ้ชเ้ลขทีCวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวชิาทีCเพิCมขึQนใหม่ 
              15.9 ในกรณีทีCยกเลิกการสอนในกระบวนวชิาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวชิานัQนไวใ้นหลกัสูตรเป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวนวชิานีQ  ตัQงแต่เมืCอไร 
             15.10 ในกรณีทีCเพิCมสอนกระบวนวชิาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวชิาใหม่ทีCยงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มี
ความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าทีCไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษาก็ได ้และใหบ้อกไวใ้นวงเล็บ
วา่ เปิดสอนครัQ งแรกเมืCอไร 
             15.11 กระบวนวชิาใดทีCมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวชิาดว้ย เพราะกระบวนวชิาดงักล่าว
จะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึCงเท่านัQน 
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            15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงันีQ  
                      15.12.1 นกัศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัQนปีทีC 1 (Freshman) 
                      15.12.2 นกัศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัQนปีทีC 2 (Sophomore) 
                      15.12.3 นกัศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัQนปีทีC 3 (Junior) 
                      15.12.4 นกัศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชัQนปีทีC 4 (Senior) 
                ข้อ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวชิาทีCนกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ครัQ ง     การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เมืCอสิQนภาคการศึกษาหนึCงๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวน
วชิา แต่บางกระบวนวชิาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ไดซึ้C งมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหท้ราบไวใ้นประกาศ
กระบวนวชิาทีCเปิดสอนเมืCอไดป้ระเมินผลกระบวนวชิาใดเป็นครัQ งสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวชิานัQนสิQนสุดลง 
                           16.2 กรณีทีCไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การสอบซ่อมหนึCงครัQ ง ต่อ
ภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาทีCสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม 
เงืCอนไขดงันีQ  
                                   16.2.1 กระบวนวชิาทีCสอบตกในภาค  1 ของภาคปกตินกัศึกษาทีCจะใชสิ้ทธิสอบซ่อมตอ้ง
ดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันัQน   ส่วนกระบวนวชิาทีCสอบตกในภาค 2 ของ
ภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาทีCจะใชสิ้ทธิ�  สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี
การศึกษา ถดัไปเท่านัQน เมืCอนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมสิQนสุดลง 
                                   16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาทีCมหาวทิยาลยักาํหนด     และตอ้งไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวชิาทีCมีการสอบซํQ าซอ้นในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอจบการศึกษาของภาคนัQน 
                                   16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนัQนผลการสอบไดใ้ห้รายงานผลในภาคทีCมีสิทธิสอบและนกัศึกษาทีC
ลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 
                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวชิามหาวิทยาลยัใชร้ะบบการใหอ้กัษร
ระดบัคะแนน (Letter grade) 
                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซึC งกาํหนดขึQนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการเรียน ของ
นกัศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตัQงแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํCาสุด (F) ดงันีQ  
                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 
                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 
                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 
                           16.5 กระบวนวชิาทีCนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านัQน จึงจะนบัหน่วยกิตของกระบวน 
วชิานัQนเป็นหน่วยกิตสะสม 
                           16.6 ในกรณีทีCนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หนึCงครัQ งใหน้บัเป็นหน่วยกิตสะสม
ไดเ้พียงครัQ งเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตทีCมีค่าระดบัคะแนนมากทีCสุด หากกระบวนวชิานัQนมีค่าระดบัคะแนนทีCเท่ากนั ให้
นบัค่าระดบัคะแนนครัQ งสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 
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                           16.7 ในกรณีทีCนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดทีCระบุวา่เป็นกระบวนวชิาทีCเทียบเท่ากนั แม้
จะไม่มีการเปลีCยน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึCงเท่านัQนเป็นหน่วยกิตเพืCอใหค้รบ
หลกัสูตร 
                           16.8 ในกรณีทีCนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการสอบ
ไล่ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ัQนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัQน 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวชิาทีCนกัศึกษา 
สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านัQน สาํหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซึCงยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผล
สอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาทีCอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉลีCยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ใหค้าํนวณดงันีQ  

                                                                                            
                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมทีCนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 
                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมทีCนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 
                                     ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลีCย สะสมไว ้
                ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวชิา 
                           17.1 นกัศึกษาทีCไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิCม หรือบอกเลิก หรือบอกเปลีCยนแปลงใดๆ อีกไม่ได ้
ยกเวน้ในกรณีทีCนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวชิาทีCมหาวทิยาลยัประกาศงดสอนในภาคการศึกษานัQน ใหข้อ 
ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปลีCยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาอืCนแทน ซึC งอาจตอ้งเสียเงินเพิCมหรือขอเงินคืนถา้หน่วย
กิต ไม่เท่ากนั 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวชิาทีCไดล้งทะเบียนเรียนซํQ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน และ
เพิCงรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานัQนๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนดว้ย 
                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานทีCอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวชิาใดทีCไดล้ง ทะเบียน
เรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ัQนจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานัQน 
                           17.4 นกัศึกษาทีCเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาค 
ถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคทีCครบหลกัสูตรนัQน ทัQงนีQ เมืCอสภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา 
ในภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนัQนเป็นโมฆะ และใหย้กเลิกการลงทะเบียนเรียนนัQน ส่วนค่า 
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 
                ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี#ยนสาขาวชิา 
                           18.1 นกัศึกษาทีCประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลีCยนสาขาวชิา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโดยยืCนคาํขอตามแบบ 
พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานทีCตามทีCมหาวทิยาลยักาํหนด 
                           18.2 นกัศึกษาทีCประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปลีCยนสาขาวชิา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่2 
ภาคการ ศึกษาปกติ 
                           18.3 การยา้ยคณะและการเปลีCยนสาขาวชิา จะตอ้งยืCนคาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 
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                ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวทิยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้แต่ 
                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวชิาใด นกัศึกษาทีCไดล้งทะเบียนเรียนวชิานัQนไวมี้สิทธิ ขอ
คืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัQนเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 
                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํQ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน 
ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ัQนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัQนเป็นรายหน่วยกิตเต็มจาํนวนได ้
                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํQ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน 
ต่อมารู้ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ัQนมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัQนเป็นราย 
หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัทีCมหาวทิยาลยักาํหนดและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัไดก้ารขอ คืน
เงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษาทีCไดช้าํระเงินนัQนไว ้
                ข้อ 20. การเสนอชื#อเพื#อรับปริญญาตรี 
                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเงืCอนไขทีCกาํหนดไวใ้นแต่ละ 
สาขาวชิา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอชืCอใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวชิานัQนได ้
ในการขอรับปริญญานีQนกัศึกษาจะตอ้งยืCนคาํขอรับปริญญาตามวธีิการทีCมหาวทิยาลยักาํหนดทีCสาํนกับริการทางวชิาการ 
และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยทีCจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาทีCโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อืCน
ตามขอ้ 8 และผูที้Cไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซึC งมหาวทิยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็น
นกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตามทีCระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตาม
เกณฑที์CคณะกรรมการประจาํคณะทีCรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอชืCอเพืCอขอรับปริญญาตรี 
                           20.2 เมืCอสิQนภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอชืCอนกัศึกษาทีCเรียนจบหลกัสูตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพืCอขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
                           20.3 นกัศึกษาทีCเรียนจบหลกัสูตรชัQนปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมีความประพฤติ
ดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาทีCสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวนทีCกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอ
ชืCอ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงันีQ  
                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึCงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาทีCสอบไดอ้กัษร 
ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในสีCของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัQงหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาทีCสอบไดอ้กัษร 
ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ครึC งหนึCงของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทัQงหมด แต่ไม่ถึงสามในสีC ทัQงนีQ  ตอ้งไม่เคยลง 
ทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดและสอบไดก้ระบวนวชิานัQนมากกวา่หนึCงครัQ ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน 
วชิาตามหลกัสูตรใหม่ทีCใชแ้ทนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรเก่าซึC งเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับนกัศึกษาทีCเขา้ศึกษาตามขอ้ 8  
ขอ้ 9  ขอ้ 10  และขอ้ 14  จะไม่ไดรั้บการเสนอชืCอใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สาํหรับผูส้มคัรทีCมีหน่วยกิต
สะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตาม ระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น 
รายกระบวนวชิาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา 
เป็นรายกระบวนวชิาเพืCอเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซึC งมหาวทิยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น  
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นกัศึกษาต่อเนืCอง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตทีCกาํหนดไว ้ใน
หลกัสูตร และอาจพิจารณาเสนอชืCอใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหนีQ สินคา้งชาํระต่อมหาวทิยาลยั จะตอ้งชาํระหนีQ สินใหห้มดสิQนเสียก่อน จึงจะ
ไดรั้บการเสนอชืCอใหไ้ดรั้บปริญญา 
                ข้อ 21. การอนุมัติให้ปริญญา 
                           21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 ครัQ ง คือ เมืCอสิQนภาคหนึCง 
ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 
                             21.2 มหาวทิยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหนึCงครัQ ง ซึC งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมขึQนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน มิฉะนัQน จะไม่ ◌่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 
                ข้อ 22. การให้อนุปริญญา 
นกัศึกษาอาจยืCนคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เมืCอไดเ้รียนครบหลกัสูตรและเงืCอนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาทีCกาํหนดไวใ้น 
แต่ละสาขาวชิา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํCากวา่ 108 หน่วยกิต 
                ข้อ 23. การให้เหรียญรางวลัแก่ผู้เรียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซึC งมีรูปร่างลกัษณะและขนาดตามแบบทีC
มหาวทิยาลยักาํหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาทีCไดรั้บปริญญาตรี ซึC งไดห้น่วยกิตสะสมของ
อกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัQงหมด 
                ข้อ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี] ในกรณพีเิศษให้อธิการบดีมีอํานาจสั#งและปฏิบัติการตามที# 
เห็นสมควร 
                                                      ประกาศ ณ วนัทีC 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                       (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
                                                                                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั�นปริญญาตรี 

(ฉบับที" $) 

พ.ศ. 255$ 

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

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

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

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

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

ภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน A หน่วยกิต 
 ใ นกรณีที�นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที�กาํหนดไ วใ้ นวรรคแรก คณบดี หรือผูที้�ได้รับ

มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 05 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -0 หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อน 

 สาํหรับผูที้�จะสําเร็จการศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 36 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน -7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัใหล้งนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารที�มหาวิทยาลยักาํหนด” 

 “ขอ้ -5 ระยะเวลาศึกษา 
 ระยะเวลาศึกษาเพื�อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 7 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี ไม่เกิน -6 ปี

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

โ ดยถือว่า - ปีการศึกษา มี 0 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื�องจากภาคการศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั&นๆ  ก็ให้
นบัรวมดว้ย 
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 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 7 ปีการศึกษา -6 ปีการศึกษา และ -0 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษายงั
ไม่เพียงพอที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั&นเป็นอนัสิ&นสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็น
นกัศึกษาใหม่ในคณะใดกไ็ด ้

 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกัศึกษาที�สมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใ หม่ตามวรรค
สามได ้ตามที�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โ ดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโ อนหน่วยกิตตามที�
มหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการใหน้กัศึกษาใชสิ้ทธิB ซํ&าซ้อนกบัการเทียบวิชาและรับโ อนหน่วยกิตตามขอ้ -6 วรรคสอง” 

 “06.- นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใหค้รบตามหลกัสูตรและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นแต่
ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า -56 หน่วยกิตจึงจะไดรั้บการเสนอชื�อใ ห้ไดรั้บปริญญาตรีใ นสาขาวิชานั&นๆ  ได ้ 
สําหรับนักศึกษาที�เขา้ศึกษาตั&งแต่ปีการศึกษา 0257 เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ใ ห้ครบตามหลกัสูตร และ
เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า -06 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี ไม่นอ้ยกว่า -26 
หน่วยกิต ของหลกัสูตร 2 ปี และไม่นอ้ยกว่า -76 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร P ปี จึงจะไดรั้บการเสนอชืCอใหไ้ดรั้บปริญญาตรีใน
สาขาวิชานั&นไดเ้ช่นกนั 

 สําหรับนกัศึกษาที�โ อนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�นตามขอ้ 7 และผูที้�ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร ซึ� งมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเข้าเป็นนักศึกษาตามขอ้ -6 ตอ้งศึกษาใ ห้ได้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑที์�คณะกรรมการประจาํคณะที�รับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อขอรับปริญญาตรี 

 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื�นคาํขอสาํเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรที�คณะที�สังกดั และมายื�นคาํ
ขอรับปริญญาตามวิธีการที�มหาวิทยาลยักาํหนด ที�สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยที�
สาํเร็จการศึกษา” 

 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี&  
 
  ประกาศ ณ วนัที�     04     พฤษภาคม     พ.ศ.     0220 
 

ลงนาม       
                                                                                  (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 
 
 

 
  
 
 

 
 


