หลักสู ตรวิชาโท
ภาษาบาลีและสั นสกฤต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช

)

ชื# อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ/ภาควิชา ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ มนุษยศาสตร์

หมวดที# , ข้ อมูลทัว# ไป
,. ชื# อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาอังกฤษ A Minor Program in Pali and Sanskrit Language
. ชื# อปริญญาและสาขาวิชา ........ไม่มี..........
3. วิชาเอก ........ไม่มี..........
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ# รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
. รู ปแบบของหลักสู ตร
., รู ปแบบ เป็ นวิชาโท ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
. ภาษาทีใ# ช้ ภาษาไทย
.: การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ ทีCสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื#น
สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ .................................................................
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอืCนๆ ............................................................................................
. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
........ไม่มี..........
=. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. IJJJ
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาทีC .......K...... ปี การศึกษา ......IJJ5......
ทีCประชุม ทปม. (ทีCปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระทีC .......4.OP......................
ครัQงทีC .......KR/IJJJ............ เมืCอวันทีC ....KT...... เดือน .....เมษายน... พ.ศ. .IJJJ......
ทีCประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัQงทีC ...............J/IJJJ................
วาระทีC .......R.U............. เมืCอวันทีC ....IP........ เดือน .....เมษายน...... พ.ศ. ..IJJJ.....
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร ทีCศธ XJXP
(I) / KTRXK เมืCอวันทีC KY เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. IJJJ
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมืCอวันทีC ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
>. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม# ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรทีCมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. IJJU
@. อาชี พ ทีส# ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ภาษาบาลีและสันสกฤต
8.2 ครู อาจารย์ภาษาไทย
8.3 นักวิชาการด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม
8.4 นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา
9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ทีC

ชืCอ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D
Diploma
Certificate
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
Pramanapatri
ศน.บ.
Diploma
ป.ธ. U
พ.ม.

จารึ กภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
Sanskrit
Hindi
Hindi
สันสกฤต
รัฐศาสตร์
Sanskrit Literature
Sanskrit Language
สังคมวิทยา
Hindi Language
ภาษาบาลี
ครู มธั ยม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Banaras Hindu University
Central Institute of Hindi
Central Institute of Hindi
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Banaras Hindu University
Sanskrit University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ

ไทย
ไทย
India
India
India
ไทย
ไทย
India
India
ไทย
India
ไทย
ไทย

1.

นายอดุลย์ ตะพัง

รองศาสตราจารย์

2.

นายสถิตย์ ไชยปัญญา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.

นายอภิชาญ ปานเจริ ญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

,C. สถานทีจ# ัดการเรียนการสอน
อาคารทีCทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนอืCน ๆ ในบรเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
และกองงานวิทยาเขตบางนา
,,. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒ นาทีจ# ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร (การวิเคราะห์
หลักสู ตร)

ปี ทีCสาํ เร็ จ
การศึกษา
2535
2532
2541
2540
253Y
253T
2533
2515
IJKO
2518
IJKJ
IJKP
IJKT
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11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยและประเทศอินเดียได้ติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลีCยนกันทัQง
ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามในการติดต่อสืC อสารกันนัQนต้องมีความใจในระบบความคิด ความเชืC อ และ
วัฒนธรรมซึC งกันและกันอย่างลึกซึQ ง จึงจะทําให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีCดีต่อกัน
ดังนัQนการศึกษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึC งเป็ นภาษาทีCคนอินเดียใช้บนั ทึกความคิด ความเชืC อ และ
วัฒนธรรมของตนเองมาตัQงแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นัQน จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงC เพืCอทีCจะเข้าใจชาวอินเดียได้อย่างลึกซึQ ง
อันจะเป็ นหนทางทีCนาํ ไปสู่ ความสัมพันธ์ทีCดีต่อกัน และพัฒนาไปสู่ การค้าขาย ติดต่อทางด้านอืCน ๆ ทีCดีงามต่อไป
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม
ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสัมพันธ์ ต่อเนืC องมายาวนาน คนไทยได้รับอิทธิ พลความคิดและ
ความเชืC อจากประเทศอินเดียมาตัQงแต่อดีตกาล เช่น ศาสนา ภาษา ความเชืC อ ฯลฯ
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนัQนเป็ นภาษาทีCใช้บนั ทึกถ้อยคําทางศาสนาและความเชืC อของคนอินเดีย
อีกทัQงยังใช้บนั ทึกวรรณกรรมทีCมีเนืQ อหาเป็ นประโยชน์อย่างยิงC ต่อมวลมนุษยชาติ ดังนัQนการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤต
จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงC สําหรับคนไทย เพืCอทีCจะให้เข้าใจคนอินเดียได้อย่างลึกซึQ ง ซึC งจะเป็ นสิC งทีCพฒั นาความสัมพันธ์
ให้เจริ ญงอกงามยิงC ขึQนไปอีก อีกทัQงยังเป็ นการเรี ยนรู ้ถึงระบบความคิด ความเชืC อ ทีCสามารถนํามาปรับใช้กบั ชีวิตของ
ตนเอง และพัฒนาตนเองให้อยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ืCนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ ,,., และ ,,. ต่ อการพัฒ นาหลักสู ตร และความเกีย# วข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 การพัฒ นาหลักสู ตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้นการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมปั จจุบนั
12.1.2 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ทีCได้รับไปพัฒนาตนเองต่อไปได้
12.1.3 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนตระหนักในความสําคัญของการเรี ยนรู ้
วัฒนธรรม แนวความคิด ความเชืCอ ของชาวอินเดียโดยผ่านภาษาบาลีและ
สันสกฤต และวรรณกรรม
12.2 ความเกีCยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
K.I.I.K สถาบันต้องผลิตบัณฑิตทีCมีมาตรฐาน และมีความรู ้ทางวิชาการทีCหลากหลาย
K.I.I.I สถาบันต้องสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนทุกเมืCอ
,:. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื#นทีเ# ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื#น (เช่ น รายวิชาทีเ# ปิ ดสอนเพื#อให้
บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื#น)
,3., รายวิชาในหลักสู ตรที#เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื#น
…………ไม่มี…………………………………………………………………………………
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที#เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื#นทีต# ้ องมาเรีย น
…………ไม่มี………………………………………………………….………………………
13.3 การบริ หารจัดการ
.......……ไม่มี……..........................….……………………………………… …………………
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(อธิ บายการบริ หารจัดการ แผนความร่ วมมือหรื อประสานงานร่ วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืCนๆ ทีC
เกีCยวข้อง เช่น หลักสู ตรนีQมีรายวิชาทีCกาํ หนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตรอืCนเรี ยนหรื อไม่)

หมวดที# ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
,. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรทีCให้ความรู ้ทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต รวมไปถึงเนืQ อหาของวรรณกรรมทีCถ่ายทอด
ความคิดปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวติ มนุษย์ดา้ นต่าง ๆ อีกทัQงเป็ นพืQนฐานของการศึกษาภาษาไทย
และวรรณคดีไทยให้เข้าใจได้ลึกซึQ งมากยิงC ขึQน
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรทีCตอบสนองพลังความรู ้ความคิดให้ทนั กับความเปลีCยนแปลงและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิCนไทยและสังคมโดยรวม
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพืCอให้หลักสู ตรได้มาตรฐานไม่ตCาํ กว่าทีC สกอ.กําหนด และให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรื อการพัฒนา
ทางการศึกษาและวัฒนธรรม
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพืCอให้นกั ศึกษาเข้าใจลักษณะพืQนฐานและรายละเอียดของภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถ
ประกอบคําและอ่านเข้าใจความหมายประโยคภาษาบาลีและสันสกฤตได้
2. เพืCอให้มีความรู ้ภาษาบาลีและสันสกฤตดีพอทีCจะนํามาประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั คํายืม
ในภาษาไทยทัQงทีCใช้ในปั จจุบนั และในวรรณกรรมไทยสมัยโบราณ
3. เพืCอให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในภาษาบาลีและสันสกฤต เป็ นพืQนฐานในการศึกษาระดับสู งต่อไป
4. เพืCอให้เข้าใจเนืQ อหาวรรณคดีและวัฒนธรรมทีCปรากฏในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต และสามารถ
ศึกษาเปรี ยบเทียบเนืQอหานัQน ๆ กับวรรณคดีไทยและวัฒนธรรมไทย
5. เพืCอให้เข้าใจแนวความคิดทางศาสนาและปรัชญายิงC ขึQน
2. แผนพัฒ นาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีCยนแปลง
กลยุทธ์
K. ปรับปรุ งและเปลีCยนแปลง
- ติดตามและประเมินหลักสู ตรอย่าง
หลักสู ตรวิชาโทภาษาบาลีและ
ต่อเนืCอง
สันสกฤตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ไม่ตCาํ กว่าทีCได้มีการกําหนดไว้

หลักฐาน/ตัวบ่งชีQ
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานการประเมินผลหลักสู ตร

2. ปรับปรุ งรายวิชาของหลักสู ตร - ศึกษาเอกสารของสาขาวิชาอืCนทีC
ให้สัมพันธ์กบั สาขาวิชาอืCน ๆ เช่น เกีCยวข้องแล้วนํามาปรับรายวิชาของ
หลักสู ตรให้สอดรับกัน
สาขาวิชาปรัชญา ฯลฯ ให้มาก
ยิงC ขึQน

- รายงานการศึกษาของสาขาวิชา
อืCนทีCเกีCยวข้อง และการปรับปรุ ง
รายวิชาของหลักสู ตร
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แผนการพัฒนา/เปลีCยนแปลง
O. แผนการส่ งเสริ มการเรี ยนการ
สอนทีCเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

กลยุทธ์
- เพิCมพูนทักษะ/ความรู ้แก่อาจารย์
เพืCอส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
ทีCเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- พัฒนาสืC อการสอนทีCสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนืCอง
- ส่ งเสริ มการประเมินผลทีCเน้น
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน

หลักฐาน/ตัวบ่งชีQ
- เอกสารการส่ งเสริ มให้อาจารย์
ศึกษาค้นคว้าและเข้าอบรม
เพิCมพูนความรู ้/ทักษะ
- ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนทีCเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนทีCมีต่อสืC อการ
สอนทีCสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนืCอง

R. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรี ยนรู ้ทQ งั J ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. IJJI

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ทีC
เน้นการสอนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสืC อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เอกสารจํานวนโครงการการ
พัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ทQ งั J ด้าน
- รายงานการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะ
การสอนของอาจารย์ทีCมุ่งผลการ
เรี ยนรู ้ทQ งั J ด้าน

หมวดที# : ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
,., ระบบ ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ) มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาทีC K เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาทีC I เดือน พฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัQน
ปริ ญญาตรี พ.ศ. IJJK ข้อ 5 และ ข้อ P และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัQน
ปริ ญญาตรี (ฉบับทีC 2) พ.ศ. IJJ2 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

6

2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื#อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนําการเรี ยนการสอน
- จัดให้มีหน่วยแนะแนวการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน แนะนํามหาวิทยาลัย
- อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวCั โมงให้คาํ ปรึ กษาตามทีCประกาศไว้ทีCภาควิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
จํานวนนักศึกษา
ชัQนปี ทีC 1
ชัQนปี ทีC 2
ชัQนปี ทีC 3
ชัQนปี ทีC 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2555
—
—
—
—
—
—

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

2558
—
—
30
30
60
30

2559
—
—
30
30
60
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดสอนวิชาโทสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
ใช้งบประมาณร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดสอนวิชาโทสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
ใช้งบประมาณร่ วมกับคณะมนุษยศาสตร์
2.7 ระบบการศึกษา
แบบตลาดวิชา มีชQ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบีย นเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญา
ตรี พ.ศ. IJJK ข้อ T และข้อ Y (ดังรายละเอียดใน ภาคผนวก จ)
:. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
:.,., จํานวนหน่ วยกิต 4 หน่ วยกิต
:.,. โครงสร้ างหลักสู ตร
(K) วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
** PAL 2101 ภาษาบาลี 1
(PL 201) (PALI 1)

3 หน่วยกิต
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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) วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤตเลือกเรี ยนกระบวนวิชาภาษาบาลี (PAL) ภาษา
สันสกฤต (SKT) ภาษาละไม่นอ้ ยกว่า 1 กระบวนวิชา อีก 2 กระบวนวิชาจะเลือกจากภาษาบาลี (PAL)
ภาษาสันสกฤต (SKT) หรื อภาษาฮินดี (HIN 1001, HIN 1002) ก็ได้ รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต (หรื อ
4 กระบวนวิชา) เป็ นวิชาโทเลือก ทัQงนีQวิชาโทเลือกต้องไม่ซQ าํ กับกระบวนวิชาทีCเลือกเรี ยน ในหมวดอืCน ๆ
:.,.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
K) PAL หมายถึง รหัสตัวอักษรของกระบวนวิชาสาขาภาษาบาลี ซึC งปรับปรุ ง จากหลักสู ตรเดิม คือ PL
SKT หมายถึง รหัสตัวอักษรของกระบวนวิชาสาขาภาษาสันสกฤต ซึC งปรับปรุ ง จากหลักสู ตรเดิม คือ SK
2) ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขตัวแรก (หลักพัน) แสดงถึงชัQนปี ทีCศึกษา
เลข 3 หมายถึงกระบวนวิชาสําหรับชัQนปี ทีC 3
เลข 4 หมายถึงกระบวนวิชาสําหรับชัQนปี ทีC 4
เลขตัวทีCสอง (หลักร้อย) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
1 คือหมวดภาษาทัวC ไป
I คือหมวดวรรณคดี
เลขสองตัวสุ ดท้าย (หลักสิ บ) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวิชา
หมายด้วย ** เป็ นกระบวนวิชาทีCมีการเปลีCยนแปลงรายละเอียด
หมายด้วย * เป็ นกระบวนวิชาทีCเปิ ดใหม่
:.,.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ภาษาบาลี
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** PAL 2101 ภาษาบาลี 1
(PL 201) (PALI 1)
** PAL 3101 ภาษาบาลี 2
(PL 202) (PALI 2)

หน่วยกิต
3
3

8

หมวดวิชาวรรณคดี
** PAL 3201 ประวัติวรรณคดีบาลี
(PL 311) (HISTORY OF PALI LITERATURE)
** PAL 3202 วรรณคดีบาลี 1
(PL 321) (PALI LITERATURE 1)
** PAL 4201 วรรณคดีบาลี 2
(PL 322) (PALI LITERATUR 2)
2. ภาษาสันสกฤต
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** SKT 2101 ภาษาสันสกฤต 1
(SK 201) (SANSKRIT 1)
** SKT 3101 ภาษาสันสกฤต 2
(SK 202) (SANSKRIT 2)
หมวดวิชาวรรณคดีสันสกฤต
** SKT 3201 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
(SK 311) (HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE)
** SKT 3202 วรรณคดีสันสกฤต 1
(SK 321) (SANSKRIT LITERATURE 1)
** SKT 4201 วรรณคดีสันสกฤต 2
(SK 421) (SANSKRIT LITERATURE 2)
:.,.5 แผนการศึกษา
ปี ทีC 3 ภาคเรี ยนทีC K
PAL 2101 ภาษาบาลี 1
(PL 201)
SKT 2101 ภาษาสันสกฤต 1
(SK 201)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต

ปี ทีC 3 ภาคเรี ยนทีC I
PAL 3101 ภาษาบาลี 2
(PL 202)
SKT 3101 ภาษาสันสกฤต 2
(SK 202)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต

3
3
3

3
3

3
3
3
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ปี ทีC 4 ภาคเรี ยนทีC K
วิชาเลือก 2 กระบวนวิชา

6 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต

ปี ทีC 4 ภาคเรี ยนทีC I
วิชาเลือก 2 กระบวนวิชา

6 หน่วยกิต
= 6 หน่วยกิต
รวม 24 หน่วยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
(แสดงรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ทีC
1

นายสถิตย์ ไชยปัญญา

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2

นายอดุลย์ ตะพัง

รองศาสตราจารย์

3

นายอภิชาญ ปานเจริ ญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชืCอ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Ph.D
Diploma
Certificate
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
Pramanapatri
ศน.บ.
Diploma
ป.ธ. U
พ.ม.

Sanskrit
Hindi
Hindi
ภาษาสันสกฤต
รัฐศาสตร์
จารึ กภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
Sanskrit Literature
Sanskrit Language
สังคมวิทยา
Hindi Language
ภาษาบาลี
ครู มธั ยม

Banaras Hindu University
Central Institute of Hindi
Central Institute of Hindi
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Banaras Hindu University
Sanskrit University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ

India
India
India
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
India
India
ไทย
India
ไทย
ไทย

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Ph.D
Diploma
Certificate
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
Pramanapatri
ศน.บ.
Diploma
ป.ธ. U
พ.ม.
ศศ.ม.
พ.ธ.บ.

Sanskrit
Hindi
Hindi
ภาษาสันสกฤต
รัฐศาสตร์
จารึ กภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
Sanskrit Literature
Sanskrit Language
สังคมวิทยา
Hindi Language
ภาษาบาลี
ครู มธั ยม
จารึ กภาษาตะวันออก
สังคมศึกษา

Banaras Hindu University
Central Institute of Hindi
Central Institute of Hindi
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Banaras Hindu University
Sanskrit University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปี ทีCสาํ เร็ จ
การศึกษา
2541
2540
253Y
253T
2533
2535
2532
2515
IJKO
2518
IJKJ
IJKP
IJKT

3.: อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ทีC
1

นายสถิตย์ ไชยปัญญา

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2

นายอดุลย์ ตะพัง

รองศาสตราจารย์

3

นายอภิชาญ ปานเจริ ญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นายพลอย แสงลอย

อาจารย์

ชืCอ-นามสกุล

India
India
India
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
India
India
ไทย
India
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปี ทีCสาํ เร็ จ
การศึกษา
2541
2540
253Y
253T
2533
2535
2532
2515
IJKO
2518
IJKJ
IJKP
IJKT
2533
2529
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:.4 อาจารย์ พ เิ ศษ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก อาจเสนอแต่งตัQงอาจารย์พิศษจากคณะอืCนของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4 องค์ ประกอบเกีย# วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจ ศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรีย นรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
……………ไม่มี……………………………………………………………………………………………..…………………………
4. ช่ วงเวลา
……………ไม่มี……………………………………………………………………………………………..…………………………
4.: การจัดเวลาและตารางสอน
……………ไม่มี……………………………………………………………………………………………..…………………………
ข้ อกําหนดเกี#ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
……………ไม่มี…………………………………………………………………………………………..………...…………………
หมวดที# 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี# งึ ประสงค์
K) มีทศั นคติทีCดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
I) มีจิตสํานึกสาธารณะ
O) มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ
R) มีวนิ ยั และความรับผิดขอบ
J) สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรม
- การสอดแทรกในวิชาทีCเรี ยน
- ให้นกั ศึกษาบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
- ทํางานในชัQนเรี ยน เช่น นําเสนอความคิดเห็น
- จัดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและใช้
เทคโนโลยีทีCทนั สมัย

2. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ของนักศึกษา/สอดคล้ อง ด้ าน ทีเ# น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
2.1 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.K.1 คุณลักษณะทีCตอ้ งการพัฒนา
K) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซืC อสัตย์สุจริ ต
I) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
O) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
R) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.K.2 กลยุทธ์การสอนทีCใช้ในการพัฒนา
K) บรรยายสอดแทรกพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางคุณธรรมและจริ ยธรรมทีCเกีCยวข้อง
I) ถ่ายทอดประสบการณ์ทีCเกีCยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรมจากทีCได้ศึกษาและรับทราบมา
O) มอบหมายให้แบบฝึ กหัดหรื อชิQนงานพร้อมทัQงกําหนดเวลาส่ งทีCแน่นอน
R) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถาม แลกเปลีCยน พูดคุย
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2.K.3 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
K) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยนทีCมีต่อผูส้ อนและ
เพืCอนร่ วมชัQนเรี ยน
I) ประเมินผลด้านวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบจากพฤติกรรมการส่ งงานทีC
ได้รับมอบหมาย
2.2 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านความรู้
I.2.1 คุณลักษณะทีCตอ้ งการพัฒนา
(K) มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ ทีCเรี ยน และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้
(2) สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู ้ให้เข้ากับศาสตร์ ทีCเกีCยวข้องเพืCอการ
ดํารงชี วติ และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
I.I.2 กลยุทธ์การสอนทีCใช้ในการพัฒนา
K) บรรยายตามลําดับเนืQ อหาวิชา
I) มอบหมายให้แบบฝึ กหัดหรื อชิQนงาน
O) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถาม แลกเปลีCยน พูดคุย
R) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง
I.2.3 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคําถาม และการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยนในชัQนเรี ยน
I) ประเมินผลจากประสิ ทธิ ผลของงานทีCได้รับมอบหมาย
O) ประเมินจากการทดสอบประจําภาคการศึกษา
2.3 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีCตอ้ งการพัฒนา
K) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
I) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพืCอใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
O) สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีCใช้ในการพัฒนา
K) บรรยาย
I) ฝึ กทักษะ
O) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถาม แลกเปลีCยน พูดคุย
R) สอนให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
2.3.3 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคําถาม และการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยนในชัQนเรี ยน
I) ประเมินผลจากประสิ ทธิ ผลของงานทีCได้รับมอบหมาย
O) ประเมินจากการทดสอบประจําภาคการศึกษา
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2.4 การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีCตอ้ งการพัฒนา
K) มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริC ม และคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิ กของกลุ่ม
I) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้เพืCอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืCอง
O) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีCใช้ในการพัฒนา
K) จัดกิจกรรมกลุ่มเพืCอสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้าเรี ยนด้วยกันและกับผูส้ อน
I) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
O) เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลีCยน พูดคุยกันระหว่างผูเ้ รี ยน
2.4.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
K) ประเมินผลจากพฤติกรรม การตอบคําถาม และการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยนในชัQนเรี ยน
I) ประเมินผลจากประสิ ทธิ ผลของงานทีCได้รับมอบหมาย
2. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื# อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.J.K คุณลักษณะทีCตอ้ งการพัฒนา
K) มีทกั ษะการอ่าน ทําความเข้าใจ และสืC อสารโดยการแปลภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
I) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
O) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
R) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สืCอทีCเหมาะสม
2.J.2 กลยุทธ์การสอนทีCใช้ในการพัฒนา
K) บรรยายและฝึ กฝนทักษะ
I) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
O) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีCเหมาะสม
2.J.3 การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
K) ประเมินผลจากการทดสอบทักษะในการสืC อสารในชัQนเรี ยน
I) ประเมินผลจากการทดสอบประจําภาคการศึกษา
:. แผนที#แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)

หมวดที# หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
,. กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี
พ.ศ. IJJK ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ\ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ‡ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้คะแนน
การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ‡ ของงานทีCมอบหมายให้นกั ศึกษา
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3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี
พ.ศ. IJJK ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับทีC 2)
พ.ศ. IJJ2 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ)

หมวดที# 6 การพัฒ นาคณาจารย์
,. การเตรีย มการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
K.K จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกีC ยวกับ บทบาท หน้าทีC ความรั บผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอี ยดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
K.I จัดระบบแนะนํา/ระบบพีCเลีQยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิ คการสอนและวิธีการประเมินผลของ
อาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารทีCเกีCยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่

. การพัฒ นาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
I.K การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
I.K.K ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีCยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
I.K.I สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกีCยวกับการผลิตสืC อการสอน
I.K.O สนับสนุ นให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกีCยวกับการวิจยั เพืCอพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอืCน ๆ
I.I.K ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิCมพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
I.I.I สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพืCอเพิCมพูนคุณวุฒิ
I.I.O สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั

หมวดที# 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
,. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
,., การบริหารหลักสู ตร
มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าทีCพฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร มี การประเมิ นผลและ
พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนืCองอย่างน้อยทุก J ปี

1.2 การบริหารทรัพยากรการเรีย นการสอน
(K) ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีCได้รับจากการจัดสรร
(2) ใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีCมีอยูเ่ ดิม
(3) ใช้อาคารทีCทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอืCนๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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1.3 การบริหารคณาจารย์
1) การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2) การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิ บตั ิทีCเกีC ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผูส้ อนรายวิชาให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีC ก ํา หนด ติ ดตามและทบทวนหลัก สู ต รโดยอาจารย์ผู ส้ อน/อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุ มสัมมนา เพืCอนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
O) การแต่งตัQงคณาจารย์พิเศษ
มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อทีCตอ้ งการความ
เชีCยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
คณาจารย์ทีCได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรีย นการสอน
K) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิ
ให้เป็ นไปตามหน้าทีCความรับผิดชอบ
2) การเพิCมทักษะความรู ้เพืCอการปฏิบตั ิงาน
- จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าทีCและการบริ หารอย่างสมํCาเสมอ
- สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและโครงการวิจยั
ของสาขาวิชา

1.5 การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
K) การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอืCน ๆ แก่นกั ศึกษา
- มีอาจารย์ทีCปรึ กษา ทําหน้าทีCส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นักศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
- จัดระบบแนะแนวเกีCยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
I) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ทีCนกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกีCยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืนC คําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.K สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ J ปี เพืCอใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครัQงต่อไป
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3. ตัวบ่ งชี]ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชีQและเป้าหมาย
(K) อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ร่ วมประชุมเพืCอวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
(I) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. I ทีCสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(O) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.O และมคอ.R อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.J และมคอ. P ภายใน PX วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุก
รายวิชาทีCเปิ ดสอน
(J) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. U หลังสิQ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน YX วัน หลังสอบซ่ อม
(P) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ‡ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทีCกาํ หนดใน มคอ.O และมคอ.R (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
IJ ของรายวิชาทีCเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(U) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีCรายงานใน มคอ.U ปี ทีCแล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึC งครัQง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ JX ต่อปี
(KK) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีCมี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลีCยไม่นอ้ ยกว่า O.JK จากคะแนนเต็ม J.X
(KI) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีCมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลีCยไม่นอ้ ยกว่า O.JK จากคะแนนเต็ม J.X
รวมตัวบ่งชีQ (ข้อ) ในแต่ละปี
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ปี การศึกษา
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×
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−

×

×

×
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×

×

×

×

×
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×
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×

×

×

−

−

−

×

×

−

−

−

−

×

9

10

10

1K
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ตัวบ่งชีQบงั คับ (ข้อทีC)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จํานวนตัวตัวบ่งชีQตอ้ งผ่าน รวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

8

8

8

Y
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หมวดที# @ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
,. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
,., การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การบรรลุผลการเรี ยนรู ้ทีCคาดหวังจากกลุ่ม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
:. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอีย ดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชีQผลการดําเนินงาน ในหมวด U ข้อ U โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์ เพืCอประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
----------------------------------------------
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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,. ภาษาบาลี
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** PAL 2101 ภาษาบาลี 1
3 (O-X-P)
(PL 201) (PALI 1)
ศึกษาการเขียนและการอ่านคําบาลีทีCใช้ตวั อักษรไทยและอักษรโรมัน อักขรวิธี วจีวิภาคและการแจก
วิภตั ตินาม การใช้คาํ นามศัพท์ การสร้างรู ปคําและการใช้คาํ กริ ยา(อาขยาต) ศึกษาประเภทและรู ปแบบ
ของประโยค และการแปลความจากประโยคภาษาบาลี การสร้างวลีหรื อประโยคบาลีดว้ ยคําศัพท์พQืนฐาน
ทีCกาํ หนดให้
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)
ศึกษาการสร้างคําบาลีดว้ ยวิธีสมาส กิตก์ และตัทธิ ต กฎเกณฑ์ของสนธิ การแปลความจากข้อความบาลี
ทีCเลือกสรร และการแปลข้อความทีCกาํ หนดให้เป็ นประโยคภาษาบาลี
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.
หมวดวิชาวรรณคดีบาลี
** PAL 3201 ประวัติวรรณคดีบาลี
3 (3-0-6)
(PL 311) (HISTORY OF PALI LITERATURE)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวรรณกรรมต่าง ๆ ทีCบนั ทึกไว้ดว้ ยภาษาบาลี อันประกอบด้วยคัมภีร์
พระไตรปิ ฎก (ติปิฏก) อรรถกถา (อตฺ ถกถา) ฎีกา และอนุฎีกา ตลอดถึงตําราไวยากรณ์บาลี 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)
ศึกษาความเป็ นมา เนืQ อหา และคุณค่าด้านต่าง ๆ ของวรรณกรรมบาลีทีCเลือกสรรจากคัมภีร์สุตตันตปิ ฎก
เช่น มงฺ คลสุ ตฺต, ธมฺ มปท 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)
ศึกษาความเป็ นมา เนืQ อหา และคุณค่าด้านต่าง ๆ ของวรรณกรรมบาลีทีCเลือกสรร จากคัมภีร์อรรถกถา
เช่น มงฺ คลฏฺฐทีปนี, ธมฺ มปทฎฺฐกถา 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
. ภาษาสั นสกฤต
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** SKT 2101 ภาษาสันสกฤต 1
3 (O-X-P)
(SK 201) (SANSKRIT 1)
ศึกษาการเขียนและการอ่านคําสันกฤตทีCเขียนด้วยอักษรไทยและอักษรโรมัน อักขรวิธีและวจีวภิ าค
การประกอบวิภตั ตินามและการใช้นามศัพท์ การประกอบรู ปคําและการใช้คาํ กริ ยาบท ศึกษารู ปแบบ
ประโยค และการแปลความจากประโยคภาษาสันสกฤต การสร้างวลีหรื อประโยคสันสกฤตด้วยคําศัพท์
พืQนฐานทีCกาํ หนดให้
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)
ศึกษาการเขียนคําสันกฤตด้วยอักษรเทวนาครี กฎสันสกฤตสนธิ การสร้างคําสันสกฤต (วฤตฺ ติ) ด้วย
สมาสวฤตฺ ติ กฤทฺ วฤตฺ ติ และ ตทฺ ธิตวฤตฺ ติ การแปลความจากข้อความสันสกฤตทีCเลือกสรร และการแปล
ข้อความทีCกาํ หนดให้เป็ นประโยคภาษาสันสกฤต
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.
หมวดวิชาวรรณคดีสันสกฤต
** SKT 3201 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
3 (3-0-6)
(SK 311) (HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของคัมภีร์พระเวท มหากาพย์และวรรณกรรมคลาสสิ กประเภทต่าง 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 หิ โตปเทศ ป•ฺ จตนฺ ตฺร เวตาลป•ฺ จวึสติ สุ ภาษิต นิทาน
และเทพนิยาย

20

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)
ศึกษาวรรณกรรมสันสกฤตประเภทกาพย์และบทละครทีCเลือกสรร เช่น กุมารสมฺ ภว เมฆทูต
กถาสริ ตฺสาคร ศกุนฺตลา วาสวทตฺ ตา และรตฺ นาวลี
A study of selected Sanskrit poems and drama such as Kumarsambhava, Meghaduta, Kathasaritsagara,
Sakuntala, Vasavadatta and Ratnavali.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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วิชาโท หลักสู ตร พ.ศ. IJJK
วิชาโทบังคับ , หน่ วยกิต
PL 201 ภาษาบาลีมูลฐาน 1
PL 311 ประวัติวรรณคดีบาลี
SK 201 ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 1
SK 202 ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 2
SK 311 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต1 เลือก K วิชา
HD 101 ภาษาฮินดีพQืนฐาน 1

วิชาโท หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 255J
วิชาโทบังคับ , หน่ วยกิต
** PAL 2101 (PL 201) ภาษาบาลี 1
** PAL 3101 (PL 202) ภาษาบาลี 2
** SKT 2101 (SK 201) ภาษาสันสกฤต 1
** SKT 3101 (SK 202) ภาษาสันสกฤต 2

วิชาโทเลือก 1 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากสาขาวิชาภาษา
บาลีและสันสกฤต (PL, SK) ทีCไม่ซQ าํ กับวิชาโทบังคับ
จํานวน 12 หน่วยกิต
กระบวนวิชา SK 202, SK 311 และ HD 101 เมืCอ
เลือกเรี ยนกระบวนวิชาหนึCงเป็ นวิชาโทบังคับแล้วจะเรี ยน
อีก 2 กระบวนวิชา (ทีCไม่ได้เลือกเป็ นวิชาบังคับ) เป็ นวิชา
โทเลือกด้วยก็ได้

วิชาโทเลือก 1 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤตเลือกเรี ยน
กระบวนวิชาภาษาบาลี ( PAL) ภาษาสันสกฤต ( SKT)
ภาษาละไม่นอ้ ยกว่า 1 กระบวนวิชา อีก 2 กระบวนวิชา
จะเลือกจากภาษาบาลี ( PAL) ภาษาสันสกฤต ( SKT)
หรื อภาษาฮินดี (HIN 1001, HIN 1002) ก็ได้ รวมแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า12 หน่วยกิต (หรื อ 4 กระบวนวิชา) เป็ นวิชา
โทเลือก ทัQงนีQวิชาโทเลือกต้องไม่ซQ าํ กับกระบวนวิชาทีC
เลือกเรี ยนในหมวดอืCน ๆ

รายวิชาภาษาบาลี
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
PL 201 ภาษาบาลีมูลฐาน 1
PL 202 ภาษาบาลีมูลฐาน 2
PL 301 ภาษาบาลีระดับกลาง 1
PL 302 ภาษาบาลีระดับกลาง I
PL 401 ภาษาบาลีระดับสู ง 1
PL 402 ภาษาบาลีระดับสู ง 2

รายวิชาภาษาบาลี
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** PAL 2101 ภาษาบาลี 1
(PL 201)
** PAL 3101 ภาษาบาลี 2
(PL 202)

หมวดวิชาวรรณคดี
PL OK1 ประวัติวรรณคดีบาลี
PL 321 วรรณคดีบาลี 1: อรรถกถาธรรมบท
PL 322 วรรณคดีบาลี 2 : อรรถกถาชาดก
PL 421 วรรณคดีบาลี 4 : มังคลัตถทีปนี
PL 422 วรรณคดีบาลี 5 : พระสุ ตตันตปิ ฎก
PL 423 วรรณคดีบาลี 6 : พระวินยั ปิ ฎก

หมวดวิชาวรรณคดีบาลี
** PAL 3201 ประวัติวรรณคดีบาลี
(PL 311)
** PAL 3202 วรรณคดีบาลี 1
(PL 321)
** PAL 4201 วรรณคดีบาลี 2
(PL 322)
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วิชาโท หลักสู ตร พ.ศ. IJJK
รายวิชาภาษาสั นสกฤต
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
SK 201 ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 1
SK 202 ภาษาสันสกฤตมูลฐาน 2
SK 301 ภาษาสันสกฤตระดับกลาง
SK 401 ภาษาสันสกฤตระดับสู ง
หมวดวิชาวรรณคดี
SK 311 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1
SK 312 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 2
SK 321 วรรณคดีสันสกฤต 1
SK 421 วรรณคดีสันสกฤต 2
SK 431 กาพยาลังการและฉันทลักษณ์

วิชาโท หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 255J
รายวิชาภาษาสั นสกฤต
หมวดวิชาภาษาทัวC ไป
** SKT 2101 ภาษาสันสกฤต 1
(SK 201)
** SKT 3101 ภาษาสันสกฤต 2
(SK 202)
หมวดวิชาวรรณคดีสันสกฤต
** SKT 3201 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
(SK 311)
** SKT 3202 วรรณคดีสันสกฤต 1
(SK 321)
** SKT 4201 วรรณคดีสันสกฤต 2
(SK 421)
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ภาคผนวก ค
แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา

รายวิชา

PAL 2101 ภาษาบาลี K
PAL 3101 ภาษาบาลี I
PAL 3201 ประวัติวรรณคดีบาลี
PAL 3202 วรรณคดีบาลี K
PAL 4201 วรรณคดีบาลี I
SKT 2101 ภาษาสันสกฤต K
SKT 3101 ภาษาสันสกฤต I
SKT 3201 ประวัติวรรณคดีสนั สกฤต
SKT 3202 วรรณคดีสนั สกฤต K
SKT 4201 วรรณคดีสนั สกฤต 2



R. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ





K. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์ทีCเรี ยน และสามารถนําไป ประยุกต์ใช้ได้

1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ









O. สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั ิและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม







แก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
หรื อสมาชิกของกลุ่ม











I. มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหา
ความรู ้เพืCอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืCอง









3. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ



















2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินผล
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สืCอทีC
เหมาะสม

J. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืC อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ




K. มีทกั ษะการอ่าน ทําความเข้าใจ และสืC อสารโดย
การแปลภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

R. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

K. มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริC ม และคิด

3. ทักษะทางปั ญญา









2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพืCอ
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์

I. ความรู ้













I. สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู ้ให้เข้ากับ
ศาสตร์ทีCเกีCยวข้องเพืCอการดํารงชีวติ และประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ

แผนทีแ# สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง



O. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม

K. คุณธรรมจริ ยธรรม





I. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
















K.ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริ ยธรรม เสี ยสละ และซืC อสัตย์สุจริ ต

IJ
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ภาคผนวก ง
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
ของคณาจารย์ ในหลักสู ตร
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นายสถิตย์ ไชยปัญญา
ตําแหน่ งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประวัตกิ ารศึกษา
Ph.D. (Sanskrit)
Banaras Hindu University, India
ปริ ญญาโท (ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาตรี (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Certificate in Hindi Language Proficiency Central Institute of Hindi, India
Advanced Diploma in Hindi Language Proficiency Central Institute of Hindi, India

พ.ศ. IJRO
พ.ศ. IJOY
พ.ศ. IJOO
พ.ศ. IJOT
พ.ศ. IJRX

ผลงานวิชาการ
ตําราเรียน
สถิตย์ ไชยปั ญญา (IJRT) ภาษาฮินดีพืน] ฐาน , (HD 101) พิมพ์ครัQงทีC I กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
สถิตย์ ไชยปั ญญา (IJRT) ภาษาฮินดีพืน] ฐาน (HD 102) พิมพ์ครัQงทีC K กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
บทความ
สถิตย์ ไชยปั ญญา. “ วรรณกรรมของผูบ้ าํ เพ็ญพรตทีCปรากฏในมหากาพย์มหาภารตะ ” วารสาร
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี IJRU.
สถิตย์ ไชยปั ญญา. “ กาลิทาส: มหากวีผยู ้ งิC ใหญ่แห่งอินเดีย ” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ทีC KO ฉบับทีC KT (พฤษภาคม-สิ งหาคม IJRT)

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
HIN 1001
HIN 1002
HIN 2001
HIN 2002
PAL 3201
SKT 3201
THA 4203

ชื# อวิชา
ภาษาฮินดีพQืนฐาน K
ภาษาฮินดีพQืนฐาน I
ภาษาฮินดีพQืนฐาน O
ภาษาฮินดีพQืนฐาน R
ประวัติวรรณคดีบาลี
ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
ชาดกกับวรรณกรรมไทย

หน่ วย/ชม
3/3
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
ผศ.ดร. สถิตย์ ไชยปั ญญา
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นายอภิชาญ ปานเจริญ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ลูกจ้างปฏิบตั ิงานชัวC คราว ตําแหน่ง อาจารย์)

ประวัตกิ ารศึกษา
M.A. (Sanskrit Literature)
Sanskrit Pramanapatri (Sanskrit Language)
ศน.บ (สังคมวิทยา)
Diploma in Hindi
เปรี ยญธรรม ๗ ประโยค
ประกาศนียบัตรพิเศษครู มธั ยม

Banaras Hindu University, India
Sanskrit University, India
มหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ

พ.ศ. IJKJ
พ.ศ. IJKO
พ.ศ. IJKT
พ.ศ. IJKJ
พ.ศ. IJKP
พ.ศ. IJKT

ผลงานวิชาการ
อภิชาญ ปานเจริ ญ. (2552). ภาษาสั นสกฤตมูลฐาน , (SK 201). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อภิชาญ ปานเจริ ญ. (255J). ภาษาสั นสกฤต (SKT 3101). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เอกสารวิชาการ
เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา TH 254 (วรรณกรรมศาสนา)
เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา TH 343 (ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย)

ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
PAL 3101
SKT 2101
SKT O10K
THA 2203
THA 3103

ชื# อวิชา
ภาษาบาลี I
ภาษาสันสกฤต K
ภาษาสันสกฤต I
วรรณกรรมศาสนา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/3
3/2
3/2

ผู้สอน
ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ
ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ
ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ
ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ
ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ

ระดับปริญญาโท
THC 6102

ภาษาไทยเพืCอการสืC อสาร

O/3

ผศ.อภิชาญ ปานเจริ ญ
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
ผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปั ญญา
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นายอดุลย์ ตะพัง
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (จารึ กภาษาตะวันออก)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2532

ผลงานทางวิชาการ
หนังสื อ
อดุลย์ ตะพัง. (2543). ภาษาและอักษรอีสาน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
__________ . (2542). ภาษาและอักษรไทยเหนือ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
__________ . (2542). การอ่ านจารึกสมัยต่ าง ๆ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความ
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา

ชื# อวิชา

หน่ วย/ชม

THA 1002

ความรู ้ทวัC ไปทางวรรณคดีไทย

3/3

FOL 3102
FOL 3103
FOL 3104
KHM 1001

การอ่านจารึ กสมัยต่าง ๆ
ภาษาและอักษรไทยเหนือ
ภาษาและอักษรอีสาน
ภาษาเขมรพืQนฐาน 1

3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
รศ.น้อมนิจ /รศ.อดุลย์/
อ.พรทิพย์ /อ. ดร.สรตี
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง
รศ.อดุลย์ ตะพัง

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)
รหัสวิชา
THC 6101

ชื# อวิชา
มนุษย์กบั การสืC อสาร

หน่ วย/ชม
3/3

ผู้สอน
รศ.เสาวลักษณ์/
รศ.อดุลย์/ อ.สุ ภทั รา
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THS 6500

ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา

3/3

THS 6101
THS 6105

ภาษากับวัฒนธรรมไทย
พัฒนาการของภาษาไทย

3/O
3/O

THS 6501
THS 6503
THS 6505
THS 7109

วิถีชีวติ พืQนบ้านไทยกับวัฒนธรรมวัตถุ
เรืC องเล่าพืQนบ้านไทย
ระบบความเชืCอพืQนบ้านไทย
สัมมนาวรรณกรรมไทย

3/O
3/O
O/O
3/3

THS 7501

เอกสารพืQนบ้านภาคเหนือ

3/O

รศ.เสาวลักษณ์ /รศ.อดุลย์/
อ.สุ ภทั รา
รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ.ทวีศกั ดิ‡ / รศ. อดุลย์/
ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ. อดุลย์ ตะพัง
รศ. อดุลย์ / ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ.น้อมนิจ /รศ.บุปผา /
รศ. อดุลย์/รศ.ทวีศกั ดิ‡ /
ผศ. พ.ท.วิโรจน์
รศ. อดุลย์ ตะพัง
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นายพลอย แสงลอย
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (จารึ กภาษาตะวันออก)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2529

ผลงานทางวิชาการ
ตําราเรียน
อดุลย์ ตะพัง พลอย แสงลอย (IJJK) ภาษาเขมรพืQนฐาน K (KH 101) มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พลอย แสงลอย (IJJK) ภาษาเขมรพืQนฐาน I (KH 102) มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิชา KHM 2001 (ภาษาเขมรพืน] ฐาน :)
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิชา KHM 200 (ภาษาเขมรพืน] ฐาน 4)

ตําแหน่ ง / หน้ าทีท# รี# ับผิดชอบ
กรรมการในมหาวิทยาลัย รามคําแหง
กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื# อวิชา
KHM 1002 ภาษาเขมรพืQนฐาน I
KHM 2001 ภาษาเขมรพืQนฐาน O
KHM 2002 ภาษาเขมรพืQนฐาน R
FOL 4204 วรรณกรรมภาคอีสาน
LAO 2001 ภาษาลาวพืQนฐาน O
LAO 2002 ภาษาลาวพืQนฐาน R

หน่ วย/ชม
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

ผู้สอน
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย
อ.พลอย แสงลอย

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)
THS 6101 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
THS 6105 พัฒนาการของภาษาไทย
THS 6501 วิถีชีวติ พืQนบ้านไทยกับวัฒนธรรมวัตถุ
THS 6505 ระบบความเชืC อพืQนบ้านไทย

O
3
3
O

(สอนร่ วม)
(สอนร่ วม)
(สอนร่ วม)
(สอนร่ วม)
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ภาคผนวก จ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย รามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั] นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
โดยทีCเป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนีQ
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ] รียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชั] นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้ อ 2. ข้ อบังคับให้ ใช้ บังคับ ตั]งแต่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี (ฉบับทีC 2) พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชัQนปริ ญญาตรี (ฉบับทีC 3) พ.ศ. 2549
ข้ อ 4. ในข้ อบังคับนี] เว้ นแต่ จะมีข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่ างอื#น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้ อ 5. ผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา คุณวุฒ ิและคุณสมบัต◌ิ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึC งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตัQงแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึQนไปและเป็ นผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึC งได้ปฏิบตั ิงานมาแล้ว
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก - สภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตร
ภาคบังคับการศึกษาขัQนพืQนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ C ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
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ข้ อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนีQ
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีCสังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญทีCจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนืC องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสืC อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีCสุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีCได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอืCนตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้เพียงคณะ
หรื อสาขาวิชาเดียวเท่านัQน จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอืCนในขณะทีCยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่
อีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครัQงหรื อหลายครัQงหรื อตลอดทัQงปี ก็ได้ ทัQงนีQให้
เป็ นไปตามทีCมหาวิทยาลัยกําหน
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซืQ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานทีCและวิธีการทีC
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนีQให้แก่ สํานักบริ การทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาทีCกาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามทีCได้กาํ หนดไว้นQ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ‡ การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณีสมัครด้ วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึQนทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึC งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ทีCใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึQนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานทีCเคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนัQน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัQนหนึCง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด
2 นิQว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอืCน เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลีCยนชืCอตัว ชืCอสกุล หรื อคํานําหน้าชืC อ การ
สมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
(1) ใบสมัครและใบขึQนทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึC งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
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(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ทีCใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้า
กองหรื อเทียบเท่าขึQนไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานทีCเคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออก
หนังสื อรับรองนัQน พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชัQนหนึCง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2
นิQว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิQว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอืCน เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลีCยนชืCอตัว ชืC อสกุล หรื อคํานําหน้าชืCอ
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร
ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน
สาขาวิชาทีCสมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอืCนใดตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด ซึC งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าทีCผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้
รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี
อธิ การบดีอาจสัCงให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนัQนเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ทีCอธิ การบดีสัCงไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ
เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึCง หรื อหลักฐานใดทีCใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้
มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง ทีC
ได้ชาํ ระไว้แล้วทัQงสิQ นรวมทัQงผลการสอบทีCผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้ อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื#น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอืCนเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนีQ
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการทีCกาํ หนดไว้ตามข้อ
7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนีQ โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์ทีCคณะกรรมการประจําคณะ ทีCรับเข้าศึกษากําหนด ทัQงนีQจะต้องเป็ นวิชาทีCสอบได้ก่อนภาคการศึกษาทีCสมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาทีCตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อ 14 ทัQงนีQ ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามทีCคณะกรรมการ ประจําคณะ
ทีCรับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
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ข้ อ 9. ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาทีม# ีสิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต นอกเหนื อจากทีCกาํ หนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ
14 มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อืCนๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด ซึC งจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 10. การรับสมัครผู้ได้ รับปริญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึC งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพืCอศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึCงได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ
ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทีCสมัคร กลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบ
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาทีCโอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ทีCนกั ศึกษาสอบได้ก่อน
การขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึC งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไป ตาม
หลักเกณฑ์ทีCคณะกรรมการประจําคณะทีCรับเข้าศึกษากําหนด
ข้ อ 11. การชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย นค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึน] ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ น
นักศึกษา ค่าขึQนทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียน
เรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ตามวัน
เวลา สถานทีCและวิธีการทีCมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนิ นการตามวรรคแรกให้เป็ นไป
ตามทีC มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิQ นตามทีCมหาวิทยาลัย
กําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอืCน
11.3 เมืCอสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึQนทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการทีCมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตัQงแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป ประกอบ
ตัวเลข 10 ตัวดังนีQ
BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับทีCเข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขทีCใช้ตรวจสอบเลขทัQง 9 ตัว ข้างหน้า (check
digit) เมืCอนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลีCยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิCมเลขอีกกลุ่มหนึCง มี 4 ตัว
ดังนีQ
FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะทีCยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาทีCยา้ ยเข้า เลขประจําคณะ
และเลขประจําสาขาวิชา ให้เป็ นไปตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ 13. การลงทะเบียนเรีย น
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ทีCปรึ กษาตามทีCมหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตัQงอาจารย์ทีCปรึ กษานัQน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัQงและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอืCนให้ทาํ หน้าทีCแนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล
ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยน
นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และสถานทีC ให้เป็ น
ไปตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีCปรึ กษาก่อน
หรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชัQนปี ทีC 1 ซึC งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จาก
อาจารย์ทีCปรึ กษาหรื อผูท้ ีCมหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชัQนปี ทีC 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ทีCนกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าทีCกาํ หนดไว้ในวรรค แรก
คณบดีหรื อผูท้ ีCได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ินQ ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารตามทีCมหาวิทยาลัย
กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึCงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด
สอนกระบวนวิชานัQนก็ได้
ข้ อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพืCอรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา ได้
คํานวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนืC องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาทีC 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยัง
ไม่เพียงพอทีCจะได้รับการเสนอชืCอเพืCอรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ Q นั เป็ นอันสิQ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร
กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาทีCสมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามทีCคณะกรรมการประจําคณะทีCรับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอน หน่วยกิต ตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิซQ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับ
โอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้ อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี การศึกษา
หนึCงออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer
session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชัQน 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน
เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชัQน 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรื อ
ภาควิชาใด มีหน้าทีCเกีCยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานัQนๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทัQงนีQ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํQากัน
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15.3 สาขาวิชาต่างๆ ทีCเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา (Course) กระบวน
วิชาหนึCงๆ กําหนดเนืQอเรืC องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการสอนกระบวน
วิชาหนึCงๆ เสร็ จสิQ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนทีCใช้แสดงปริ มาณการศึกษาทีCนกั ศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย แต่
ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ี คิดดังนีQ
15.5.1 กระบวนวิชาทีCใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัวC โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา กําหนดให้
มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาทีCใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติใช้เวลา 2 ชัวC โมง
หรื อ 3 ชัวC โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วยกิต ทัQงนีQขQ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชา
นัQนๆ และตามทีCแต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึCงๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชาจํานวนหน่วย
กิต ชืCอเต็มของกระบวนวิชา เนืQอเรืC องทีCจะสอนในกระบวนวิชานัQน และพืQนฐานของนักศึกษาทีCควรจะเรี ยนกระบวนวิชา
นัQนได้การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพืQนฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนีQ
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชัQนของกระบวนวิชาดังนีQ
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชัQนปี ทีC 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชัQนปี ทีC 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชัQนปี ทีC 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชัQนปี ทีC 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและอาจกําหนด เลข
บางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาทีCตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนืCองกัน (Two-semester course) ให้ลงท้าย
ด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาทีCไม่สอนต่อเนืCองกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น
15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105,
..... เรืC อยๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิCมเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนัQนจึงเขียนตัวเลขประจํา
กระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพืCอจะได้ใช้เลขทีCวา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาทีCเพิCมขึQนใหม่
15.9 ในกรณี ทีCยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานัQนไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานีQ ตัQงแต่เมืCอไร
15.10 ในกรณี ทีCเพิCมสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ทีCยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามี
ความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าทีCได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บ
ว่า เปิ ดสอนครัQงแรกเมืCอไร
15.11 กระบวนวิชาใดทีCมีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าว
จะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึCงเท่านัQน

39

15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนีQ
15.12.1 นักศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัQนปี ทีC 1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัQนปี ทีC 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัQนปี ทีC 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาทีCมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชัQนปี ทีC 4 (Senior)
ข้ อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาทีCนกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ครัQง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมืCอสิQ นภาคการศึกษาหนึCงๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวน
วิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ซC ึ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศ
กระบวนวิชาทีCเปิ ดสอนเมืCอได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครัQงสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานัQนสิQ นสุ ดลง
16.2 กรณี ทีCไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึCงครัQง ต่อ
ภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาทีCสอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตาม
เงืCอนไขดังนีQ
16.2.1 กระบวนวิชาทีCสอบตกในภาค 1 ของภาคปกตินกั ศึกษาทีCจะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้อง
ดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนัQน ส่ วนกระบวนวิชาทีCสอบตกในภาค 2 ของ
ภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาทีCจะใช้สิทธิ‡ สอบซ่อมต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี
การศึกษา ถัดไปเท่านัQน เมืCอนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่อมสิQ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาทีCมหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาทีCมีการสอบซํQาซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนัQน
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนัQนผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคทีCมีสิทธิ สอบและนักศึกษาทีC
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้อกั ษร
ระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึC งกําหนดขึQนไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการเรี ยน ของ
นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตัQงแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํCาสุ ด (F) ดังนีQ
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาทีCนกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านัQน จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวน
วิชานัQนเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ทีCนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึCงครัQงให้นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม
ได้เพียงครัQงเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตทีCมีค่าระดับคะแนนมากทีCสุด หากกระบวนวิชานัQนมีค่าระดับคะแนนทีCเท่ากัน ให้
นับค่าระดับคะแนนครัQงสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
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16.7 ในกรณี ทีCนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดทีCระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาทีCเทียบเท่ากัน แม้
จะไม่มีการเปลีCยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึCงเท่านัQนเป็ นหน่วยกิตเพืCอให้ครบ
หลักสู ตร
16.8 ในกรณี ทีCนกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการสอบ
ไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ Q นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัQน
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาทีCนกั ศึกษา
สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านัQน สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึC งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผล
สอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาทีCอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลีCยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนีQ

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมทีCนกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมทีCนกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลีCย สะสมไว้
ข้ อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาทีCได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิCม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลีCยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้
ยกเว้นในกรณี ทีCนกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาทีCมหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานัQน ให้ขอ
ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลีCยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอืCนแทน ซึC งอาจต้องเสี ยเงินเพิCมหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วย
กิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาทีCได้ลงทะเบียนเรี ยนซํQาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน และ
เพิCงรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานัQนๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานทีCอาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดทีCได้ลง ทะเบียน
เรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ Q นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานัQน
17.4 นักศึกษาทีCเรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคทีCครบหลักสู ตรนัQน ทัQงนีQเมืCอสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษา
ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนัQนเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนนัQน ส่ วนค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้ อ 18. การย้ ายคณะและการเปลีย# นสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาทีCประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลีCยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการขอย้ายโดยยืนC คําขอตามแบบ
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานทีCตามทีCมหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาทีCประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลีCยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า2
ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลีCยนสาขาวิชา จะต้องยืนC คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
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ข้ อ 19. การขอคืนเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรีย น และค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาทีCได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานัQนไว้มีสิทธิ ขอ
คืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัQนเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํQาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ Q นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัQนเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํQาไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ Q นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานัQนเป็ นราย
หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันทีCมหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืน
เงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนิ นการภายในภาคการศึกษาทีCได้ชาํ ระเงินนัQนไว้
ข้ อ 20. การเสนอชื# อเพื#อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงืCอนไขทีCกาํ หนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชืCอให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานัQนได้
ในการขอรับปริ ญญานีQนกั ศึกษาจะต้องยืนC คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการทีCมหาวิทยาลัยกําหนดทีCสาํ นักบริ การทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายทีCจบการศึกษา สําหรับนักศึกษาทีCโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อืCน
ตามข้อ 8 และผูท้ ีCได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึC งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ น
นักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามทีCระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตาม
เกณฑ์ทีCคณะกรรมการประจําคณะทีCรับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชืC อเพืCอขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมืCอสิQ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชืCอนักศึกษาทีCเรี ยนจบหลักสู ตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพืCอขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาทีCเรี ยนจบหลักสู ตรชัQนปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความประพฤติ
ดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีCสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนทีCกาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอ
ชืCอ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนีQ
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึCงต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีCสอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสีC ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัQงหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีCสอบได้อกั ษร
ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึC งหนึCงของจํานวนหน่วยกิตสะสมทัQงหมด แต่ไม่ถึงสามในสีC ทัQงนีQ ต้องไม่เคยลง
ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานัQนมากกว่าหนึCงครัQง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน
วิชาตามหลักสู ตรใหม่ทีCใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึC งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาทีCเข้าศึกษาตามข้อ 8
ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชืC อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครทีCมีหน่วยกิต
สะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
เป็ นรายกระบวนวิชาเพืCอเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึC งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น
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นักศึกษาต่อเนืC อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตทีCกาํ หนดไว้ ใน
หลักสู ตร และอาจพิจารณาเสนอชืCอให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุ โลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนีQสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนีQสินให้หมดสิQ นเสี ยก่อน จึงจะ
ได้รับการเสนอชืC อให้ได้รับปริ ญญา
ข้ อ 21. การอนุมัติให้ ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครัQง คือ เมืCอสิQ นภาคหนึCง
ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึCงครัQง ซึC งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึQนทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนัQน จะไม่ ◌่
ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้ อ 22. การให้ อนุปริญญา
นักศึกษาอาจยืนC คําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมืCอได้เรี ยนครบหลักสู ตรและเงืCอนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาทีCกาํ หนดไว้ใน
แต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ตCาํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้ อ 23. การให้ เหรีย ญรางวัลแก่ ผ้ ูเรีย นดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึC งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตามแบบทีC
มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาทีCได้รับปริ ญญาตรี ซึC งได้หน่วยกิตสะสมของ
อักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทัQงหมด
ข้ อ 24. ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี] ในกรณีพ เิ ศษให้ อธิการบดีมีอํานาจสั# งและปฏิบัติการตามที#
เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันทีC 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

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

---------------------โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไ ขเพิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี&
ข้อ - ข้อบังคับนี&เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี (ฉบับที 0) พ.ศ. 0220”
ข้อ 0 ข้อบังคับนี&ใ ห้ใ ช้บงั คับตั&งแต่ภาค - ปี การศึกษา 0220 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.0 ของข้อ 3 และข้อ 4 และความใน -3.5 ของข้อ -3 และข้อ -5 และความใน 06.ของข้อ 06 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี พ.ศ. 022- และให้ใ ช้ความดังต่อไปนี&แทน
“3.0 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั&นปริ ญญาตรี (ฉบับที 0) พ.ศ. 0257”
“ข้อ 4 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี&
4.- ไม่เป็ นผูม้ ีโ รคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.0 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนืองจากกระทําความผิด หรื อมีความประพฤติเสื อมเสี ย
4.5 มีคุณสมบัติอย่างอืนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด”
“-3.5 การลงทะเบี ยนเรี ยนให้ลงทะเบี ยนได้ไ ม่นอ้ ยกว่า A หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น 00 หน่ วยกิ ต ใน
ภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน A หน่วยกิต
ในกรณี ที นัก ศึ ก ษาขอลงทะเบี ยนเรี ยนเกิ นกว่า ที กํา หนดไว้ใ นวรรคแรก คณบดี หรื อ ผูท้ ี ได้รับ
มอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิใ ห้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน 05 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน -0 หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่เกิน 36 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่
เกิน -7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิใ ห้ลงนามอนุมตั ิใ นแบบคําร้องหรื อเอกสารทีมหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ -5 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพือรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 7 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี ไม่เกิน -6 ปี
การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 2 ปี และไม่เกิน -0 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี
การนับระยะเวลา 7 ปี การศึกษา -6 ปี การศึกษา และ -0 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึ กษา
โดยถือว่า - ปี การศึกษา มี 0 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื องจากภาคการศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั&นๆ ก็ใ ห้
นับรวมด้วย
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ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 7 ปี การศึกษา -6 ปี การศึกษา และ -0 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษายัง
ไม่เพียงพอทีจะได้รับการเสนอชื อเพือรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ & นั เป็ นอันสิ& นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ใ นคณะใดก็ไ ด้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่ วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึ กษาทีสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ตามวรรค
สามได้ ตามที คณะกรรมการประจําคณะที รั บ เข้า ศึ ก ษาเห็ นสมควร โ ดยผูส้ มัครจะต้อ งชําระค่ า เที ยบโ อนหน่ วยกิ ตตามที
มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิB ซํ&าซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ -6 วรรคสอง”
“06.- นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงือนไขทีกําหนดไว้ใ นแต่
ละสาขาวิชา มี หน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า -56 หน่ วยกิ ตจึ งจะได้รับการเสนอชื อให้ไ ด้รับ ปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชานั&นๆ ได้
สําหรั บ นัก ศึ ก ษาที เข้าศึ ก ษาตั&งแต่ ปีการศึ กษา 0257 เป็ นต้นไป จะต้อ งเรี ยนกระบวนวิชาต่ างๆ ให้ครบตามหลัก สู ตร และ
เงือนไขทีกําหนดไว้ใ นแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า -06 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี ไม่นอ้ ยกว่า -26
หน่วยกิต ของหลักสู ตร 2 ปี และไม่นอ้ ยกว่า -76 หน่วยกิต ของหล◌ักสู ตร P ปี จึงจะได้รับการเสนอชืC อให้ได้รับปริ ญญาตรี ใ น
สาขาวิชานั&นได้เช่นกัน
สําหรับ นัก ศึ ก ษาที โ อนมาจากสถาบันอุดมศึ กษาอื นตามข้อ 7 และผูท้ ี ได้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญา
ประกาศนี ยบัตร ซึ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรั บ รอง และเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ -6 ต้อ งศึ ก ษาให้ไ ด้หน่ วยกิ ตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการประจําคณะทีรับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชือเพือขอรับปริ ญญาตรี
การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยืนคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรทีคณะทีสังกัด และมายืนคํา
ขอรับปริ ญญาตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนด ทีสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที
สําเร็ จการศึกษา”
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี&
ประกาศ ณ วันที 04 พฤษภาคม พ.ศ. 0220
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