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ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในนามคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ผมขอต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยความยินดียิ่ง
การปฐมนิเทศครั้งนี้ นักศึกษาใหม่จะได้พบกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจา
หลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเพื่อแนะนาระบบการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา การวางแผนการ
เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมวิชาการและชมรมกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานภายในคณะและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลั ย ที่นั กศึกษาสามารถติดต่อและขอรับบริการด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลั ย ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ทราบถึงความพร้อมของคณะและของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อตอบสนองความหวังและความต้องการของนักศึกษาที่จะได้รับการศึกษาและทักษะความรู้
รวมทั้งการบริการที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคต
วันนี้เป็นวันแรกที่นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ก้าวเข้าสู่ประตูรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสง่างาม
ภาคภูมิ และผมหวังว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นักศึกษาใหม่ในวันนี้ก็จะก้าวออกจากประตูรั้วมหาวิทยาลัย สู่
สังคมอย่างสง่างามภาคภูมิสมดั่งความหวังและความตั้งใจในฐานะ “บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
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ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
สวัสดี นักศึกษาทุกคน
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่จะมาเป็นลูกพ่อขุนรามคาแหง การมา
สมัครเพื่อศึกษาต่อเช่นนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ทุกคนมีความใฝ่รู้และต้องการความก้าวหน้า ดังนั้น เมื่อเป็นนักศึกษา
แล้ว ก็จงทาสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ให้สาเร็จ บางคนอาจจะสาเร็จช้า บางคนอาจจะสาเร็จเร็ว ขึ้นอยู่กับสภาพ
และสถานภาพของแต่ละคน บางคนต้องทางานด้วยและเรียนไปด้วยพร้อมกัน บางคนเรียนอย่างเดียวไม่ต้องกังวล
เรื่องการงาน แต่ที่สาคัญ ทุกคนต้องแบ่งเวลาให้เป็น และวิชาไหนที่เป็นวิชาที่ต้องฝึกทักษะ เช่น วิชาภาษาต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ นักศึกษาก็ต้ องหมั่นฝึกฝนทักษะทั้งการฟัง พูด
อ่านและเขียน เนื่องจากวิชาที่เป็นวิชาภาษาทั้งหลาย จะเรียนให้ได้ดีต้องฝึกเยอะๆ ส่วนวิชาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน
นักศึกษาต้องหมั่นขยันอ่านตารา ทาความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง อย่างมาเร่งอ่านหรือเตรียมตัวเวลาจะมีการสอบ
เท่านั้น และต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้ทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
สุดท้ายนี้ ครูขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนและขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จในการศึกษา
มีสุ ขภาพแข็งแรงและอย่าลื มพ่อแม่ร อเราอยู่ และอย่าลืมสนองคุณประเทศชาติ โดยนาความรู้ที่ได้ไ ปพัฒ นา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป..
(อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล)
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
Selamat Datang Ke Ramkhamhaeng University ขอต้อนรับบรรดานักศึกษาใหม่ทุก
ท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคาแหง ถือได้ว่าเป็นตลาดวิชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออกเป็นตลาดวิชาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก โดยมี ๓ สาขาวิชาเอก คือ ภาษาไทย
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และวิชาโทและวิชาเลือกสาขาภาษาต่างประเทศอีกหลายสาขา อาทิเช่น ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเมียนมา คติชนวิทยา ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษา
เวียดนาม นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาให้กับตัวของนักศึกษา
เอง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
สุดท้ายกระผมในฐานะตัวแทนของบรรดาคณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดอานวยพรให้ท่านทั้งหลายโชคดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและประสบ
ความสาเร็จในสิ่งที่ต้องการทุกประการ
Selamat Maju Jaya

(อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์)
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
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ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้วยความรู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาวิชาความรู้ ไม่
เฉพาะแต่หลักวิชาในทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว หากแต่ควรที่จะต้องหัดศึกษาเรียนรู้กับหลักวิชาด้านต่างๆ
ในทางมนุษยศาสตร์เพิ่มเติมให้ครบถ้วนด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเราเอง ไปสู่การรู้จักคิดวิเคราะห์ “โลกรอบตัว”
ที่เรามีชีวิตอยู่อย่างรอบด้านและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งบรรลุสู่ความสุขอันสูงสุดของการเป็น “คนยุคใหม่”
(Modern man) ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

(อาจารย์จีรพล เกตุจุมพล)
หัวหน้าภาควิชาประวัตศิ าสตร์

ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
“จากพี่สู่น้อง จากใจสู่ใจ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วรามคาแหงและเป็นลูกพ่อขุน
อย่างภาคภูมิใจ ด้วยรักและผูกพัน”
ในนามคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน)
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
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ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณาจารย์ ภ าควิช าภาษาตะวั น ตก ขอต้ อ นรั บนั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุก คนเข้า สู่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้า ความ
เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคม
ต้องติดต่อ พบปะ เพื่อดาเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในปัจจุบันมีการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษแล้วย่อมได้เปรียบในการศึกษาต่อ
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงโอกาสทางอาชีพต่างๆ
ภาควิช าภาษาตะวั น ตก ได้จั ดการเรียนการสอนภาษาและวัฒ นธรรมของกลุ่ มประเทศที่ใช้ภ าษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย กรีกและโปรตุเกส โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดทักษะภาษา อารย ธรรม วรรณคดี ภาษาศาสตร์และภาษาเฉพาะด้าน ได้ตามความสนใจ และสามารถนาไปประกอบอาชีพในแวดวง
ต่างๆ เช่น งานในองค์กรระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจ
ความงาม) ผู้สอนภาษาต่างประเทศ งานแปลและล่าม เป็นต้น
ท้ายสุดนี้ ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสาเร็จดังที่ตั้งใจ สามารถยังประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

(อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์)
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
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ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาปรัชญา
“ตลาดวิชา” เป็นการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง แห่งเดี ยวในประเทศไทย ซึ่งมี
องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
๑. มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาโดยไม่จากัดจานวนรับ
๒. ทุกกระบวนวิชาที่เปิดบรรยาย มหาวิทยาลัยจะต้องจัดห้องบรรยายและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชาไว้ทุกกระบวนวิชา ขณะที่นักศึกษาสามารถจะเลือกเข้าฟังหรือไม่เลือกเข้าฟังการบรรยายก็ได้ ไม่มี
การเช็คชื่อ
๓. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบไล่ปลายภาคทุกกระบวนวิชา
ภาควิชาปรัชญา จัดการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่ประกอบด้วยเหตุผล มีทั้งแนวคิดทางตะวันออก
แนวคิดทางตะวันตก และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ตามรูปแบบการจัดการศึกษาระบบ “ตลาดวิชา” ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกประการ
ภาควิชาปรัชญา ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน ขอให้ใช้วันเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้
คุ้มค่า.... เร่งรีบให้รีบจบ... เมื่อจบหรือสาเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเกิดสันติสุขต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้ สงวนสกุล)
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

ค้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทุกคน การสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้เป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะเป็นทั้งการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ขออวยพรให้การเป็นลูกพ่อขุน ในรั้วราม ของบ้านสีแสดหลั งนี้ เป็นทั้งความสุขและความ
ภาคภูมิใจในชีวิต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ชั้นไพบูลย์)
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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เรียน......อย่างไรให้เป็นบัณฑิต
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สวัส ดีค่ะ วัน นี้ อาจารย์ ขอแนะน าวิธีการเรียนในสาขาวิช าภาษาอังกฤษให้ ส าเร็ จเป็นบัณฑิตได้ สิ่ ง ที่
อยากจะเน้นที่สุดคือเรื่องของ time management หรือการบริหารจัดการเวลาค่ะ ตารางเรียนของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงของเรามีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก หากนักศึกษาไม่วางแผนการเรียนของตัวเองให้ดี นักศึกษาอาจจะ
จบไม่ทันตามกาหนดเวลา ที่สาคัญการเรียนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีจะไม่ใช่แค่การฝึกทักษะที่เป็นพื้นฐาน
ฟังพูดอ่านเขียนอย่างเดียวแล้ว แต่จะลงลึกไปถึงทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการนาภาษาไปใช้งาน
ได้จริง นักศึกษาอาจต้องท้าการบ้านให้หนักขึน เพราะการเรียนภาษาให้ได้ผลดีต้องอาศัยความอดทนและ
ระยะเวลาที่นานขึน(เพราะ no pain, no gain ค่ะ) ดังนั้น การมีแผนการเรียนที่ดี การพยายามน้า
ภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ้าวัน (เช่น ดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หาเพื่อนชาวต่างชาติ อ่าน
หนังสือภาษาอังกฤษ เปิดหาคาศัพท์ทันที ฯลฯ) และการแบ่งเวลาเพื่อทบทวนบทเรียนอย่างสม่้าเสมอจะทาให้
การเรียนในหลักสูตรฯ เป็นเรื่องสนุก และนักศึกษาจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตได้แน่นอน...
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
คาว่าบัณฑิตคือผู้รอบรู้ รู้กว้าง รู้แจ้ง รู้ในศาสตร์สาขาที่ตัวเองกาลังศึกษา แต่ก่อนที่จะเป็นบัณฑิตผู้เรียน
จะต้องเตรียมความพร้อมในการเรียนเสียก่อน บันไดขันแรกการก้าวขึนเป็นบัณฑิตก็คือความรักและความเพียร
ความรักในที่นีคือรักที่จะเรียนรู้ รักที่อยากจะได้ความรู้เป็นเครื่องมือนาพาไปสู่การแสวงหาคาตอบ และต้องมี
ความเพียร แม้จะรู้ว่าการเรียนนั้นลาบาก และต้องอดทนต่อวิชาที่ผู้เรียนอาจจะไม่ถนัด แต่ถ้าผู้เรียนมีทั้งความรัก
และความเพียรเป็นบันไดข้างต้นก็จะทาให้ประสบความสาเร็จในการเรียนครึ่งก้าวแรก เพราะก้าวต่อมาคือการ
ปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แน่นอนการปฏิบัติตนการเป็นนักศึกษาคือการเข้าห้องเรียน จดคา
บรรยายวิชาตามที่อาจารย์สอน กลับไปทบทวนควบคู่ไปกับการอ่านตารา ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือนอกตาราที่
เรียนเพิ่มเติม แต่เพียงหลักการปฏิบัติตนเพียงเท่านียังไม่พอ ผู้เรียนจะต้องมีหูตากว้างไกล รู้ว่ามีแหล่งความรู้ที่
จะให้ ความรู้แก่เราที่ใดบ้ างนอกจากหอสมุดและมหาวิทยาลัยแล้ ว เช่น หอสมุดต่างมหาวิทยาลัย หอสมุดใน
สถานที่ อื่ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ น ต้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ก ว้ า งและลึ ก
นอกจากนี้กิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประกวด การเข้าชมรม ล้วนแล้วเป็นทักษะ
เสริมให้ผู้เรียนฝึกความพร้อมการเป็นบัณฑิต เพราะการทากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้รู้จักเพื่อน เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตในสังคมมากยิ่งขึ้น เมื่อเราเรียนจบนอกจากจะได้ความรู้สรรพวิชาที่ได้รับจากอาจารย์ เรายังมีความพร้อมใน
การใช้ชีวิตที่ไม่ได้สอนในตารา แต่มีอยู่ในทักษะการใช้ชีวิตของเราตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เท่านี้
แล้วก็จะรู้ว่า (เราจะ) เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิต เพราะบัณฑิตคือผู้รอบรู้ รู้กว้างและรู้แจ้งทั้งการเรียนและชีวิต
นั่นเอง
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุก ๆ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
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 ส้ารวจตัวเอง
- นักศึกษาต้องสารวจ “เป้าหมาย” ในการเรียนภาษาจีนของตน เช่น เลือกเรียนเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
อะไร ต้องการความรู้ทางด้านไหน หรือเรียนเพราะความชื่นชอบส่วนตัวเท่านั้น แล้วจึงตัดสินใจว่าควรจะเลือก
ภาษาจีนเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท
- ประเมินระดับความรู้ทางภาษาจีนของตนเอง เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการเลือกลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งสาขาวิช าภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนวิชาตั้งแต่ระดับไม่มีพื้นฐานมาก่อนจนถึง
ระดับสูง สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาก่อนแล้ว และมีความรู้เทียบเท่า
HSK ระดับ ๑-๒ เทียบเท่ากับรหัสวิชาชั้นปีที่ ๑
HSK ระดับ ๓-๔ เทียบเท่ากับรหัสวิชาชั้นปีที่ ๒
HSK ระดับ ๔-๕ เทียบเท่ากับรหัสวิชาชั้นปีที่ ๓
HSK ระดับ ๕-๖ เทียบเท่ากับรหัสวิชาชั้นปีที่ ๔
 วางแผนการเรียน วิชาบังคับ ตามล้าดับรหัสและระดับความยากง่าย
- สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ให้ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนตามลาดับเลขรหัสตัวที่ ๑ ซึ่งเลข
รหัสตัวที่ ๑ นั้นหมายถึงเนื้อหาความยากง่ายตามลาดับชั้นปี เช่น CHI 1xxx หมายถึง กระบวนวิชาภาษาจีน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เป็นต้น และในแต่ละภาคการศึกษาไม่ควรลงเรียนภาษาจีนเกิน ๒ กระบวนวิช า
เนื่องจากต้องให้เวลาในการท่องจาคาศัพท์และการเขียน เพื่อสร้างพื้นฐานภาษาจีนให้แม่นยาและถูกต้องก่อนที่จะ
เรียนวิชาที่สูงขึ้นต่อไป
- สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน ควรเปิดตาราประจาวิชาเพื่อตรวจสอบความรู้ของตนเองว่าเพียงพอที่จะ
เรียนวิชานั้นหรือไม่ หากเข้าใจเนื้อหาได้มากกว่า ๕๐% ของตารา ก็อาจประเมินได้ว่าสามารถลงเรียนวิชานั้นๆ ได้
- ตรวจสอบวันเวลาสอบไม่ให้ซ้าซ้อนกัน และเพื่อเตรียมอ่านหนังสือสอบได้ทัน ทั้งนี้ ในบางกระบวนวิชา
อาจกาหนดวันเวลาสอบปฏิบัตินอกตารางสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบใน มร.๓๐ อย่างละเอียด
 วิธีการเรียนและสอบให้ประสบผลส้าเร็จ
วิธีเรียน :
- สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนควรใช้โอกาสในการเข้าเรียนฝึกฝนทักษะการพูด การเขียน และซักถามข้อ
สงสัย รวมถึงทาแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอีกครั้ง
- สาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่าเสมอ ควรตรวจสอบแผนการเรียนหรือเนื้อหาในตารา
เพื่อวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับการเรียนในชั้นเรียน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามอาจารย์
ผู้สอน
การสอบ : ในวิชาพื้นฐานสาหรับปี ๑ เป็นการสอบแบบปรนัย ส่วนกระบวนวิชาสาหรับปี ๒ เป็นต้นไปจะ
เป็นข้อสอบอัตนัยมากกว่า ๘๐%
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สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง เริ่มเปิดเป็นวิชาเอกตั้งเเต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีจุดเด่นที่
สาคัญคือภาษาเเละวัฒนธรรม (๑) ด้านภาษา เน้นทักษะที่ส้าคัญคือ การฟัง การพูด การอ่าน เเละการเขียน ใน
ห้องเรียน นอกจากนี้ ทางสาขาฯ ยังมีการจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ โครงการเเลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว นักศึกษาจะสามารถ ฝึกฝน และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษา เเละยังได้รู้จักเพื่อนชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่สามารถหา
ได้จากห้องเรียน (๒) ด้านวัฒนธรรม มีวิชาที่เน้นตังแต่ปูความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นรอบด้าน อาทิ วิชาวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น วรรณกรรมพื้นบ้านญี่ปุ่น วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย เป็นต้น นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ เข้าใจเเละเข้าถึงความเชื่อ วิถีปฏิบัติเเละวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น จนกระทั่งถึงเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
การคมนาคมและนวัตกรรมเทคโนโลยี ต่างๆ ตลอดจนมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางสาขาฯร่วมกับวิทยากรจากสถาบัน
“อุระเซงเกะ” ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านพิธีช งชา (ซะโด) ที่สืบทอดมาเเต่สมัยโบราณ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการชงชาของญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยได้เข้าถึง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น
การเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา คือการนาทักษะดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในชีวิตจริง ดังนั้น หากนักศึกษา
มีความใส่ใจ หมั่นเพียรฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่เป็นประจ้า ทังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนแล้ว
นั้น จะทาให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เองอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์
อาจจะเป็นเรื่องแปลกอยู่บ้าง ที่จะเขียนเกี่ยวกับการเป็นบัณฑิตให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเข้าเรียน แต่หาก
มองว่าการเรียนและการรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนัก
เพราะบัณฑิตหมายถึง ผู้รู้ ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้เรียนจบ
ศาสตร์ที่ศึกษามนุษย์และสังคมของมนุษย์นั้นมีหลากหลายสาขา “ประวัติศาสตร์” ก็เป็นหนึ่งในสาขา
เหล่านั้น ประวัติศาสตร์ศึกษาอดีตอันเกี่ยวพันกับมนุษย์ อดีตที่เหมือนจะห่างไกลแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา การ
เรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ว่าอะไรเคยเกิดขึนในโลกอดีต แต่ยังมีการวิเคราะห์และตีความสิ่งที่เคย
เกิดขึน เพื่อท้าความเข้าใจตัวเรา สังคมของเรา หรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ประกอบขึนมาเป็น
ความคิดและความเชื่อของเรา ศาสตร์แห่งอดีตจึงไม่ได้มีไว้ทาความเข้าใจเพียงแค่เรื่องของอดีตเท่านั้น
บั ณ ฑิ ต ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ผู้ ที่ ร อบรู้ ด้ า นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อดี ต แต่ ยั ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถด้านความคิด ที่จะใช้พินิจที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆ ที่จะประสบพบเจอในโลกปัจจุบันได้อีก
ด้วย ผมหวังว่าการเรียนที่รามคาแหงคงทาให้ทุกคนรู้จัก คุ้นเคย หรือกระทั่งสนุกกับประวัติศาสตร์มากขึ้น ในนาม
ของสาขาวิชา จึงขอเป็นตัวแทนกล่าวคาสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “ยินดีต้อนรับ” ครับ
อาจารย์ ดร. สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
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เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
การเรียนวิชาสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว นักศึกษาควรต้องราลึกอยู่เสมอว่า เมื่อเราเรียนเพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในอดีต เพื่อทาความเข้าใจกับมนุษย์ในปัจจุบัน เราจะควรต้องคิดเสมอว่า
1. การเรียนให้ได้ดไี ม่ใช่เรียนแบบท่องจา แต่ควรเรียนแบบตั้งคาถาม วิพากษ์หลักฐาน อยู่เสมอ
2. เรื่องราวของมนุษย์มีความซับซ้อน ดังนั้นเราจึงควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทุกประเภท ไม่ควร
จะจากัดหลักฐานประเภทใดประเภทหนึ่ง
3. การรู้ไม่จากัดว่าจะอยู่แต่ในห้องเรียน แต่การหาความรู้สามารถหาได้จากทุกแห่งหน
ที่สาคัญการเป็นบัณฑิตที่ดีไม่ใช่เพียงแค่คนเรียนเก่ง แต่ควรเป็นคนดีที่ต้องสานึกอยู่เสมอว่า เรียนไปไม่ใช่
เรียนไปเพื่อเป็นเจ้าคนนายคน แต่ควรนึกอยู่เสมอว่าเรียนไปเพื่อแทนคุณตาสีตาสาที่เสียภาษีให้แก่รัฐบาลเพื่อ
นามาเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาภาครัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย “ครูเชื่อว่าความ
ศรัทธา ‘faith’ ที่นักศึกษามีต่อตนเองและมหาวิทยาลัยจะช่วยนาพานักศึกษาไปสู่ความสาเร็จ ‘รามคาแหง’ เป็น
ชื่อของปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีคุณูปการต่อชาติไทย โดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรและภาษาไทยซึ่งเป็นรากฐาน
การศึกษา ครูขอให้พ่อขุนรามคาแหง ‘องค์สมมติเทพ’ ของชาวรามจงช่วยดลบันดาลให้นักศึกษาที่ได้ถวายตนเป็น
ลูกพ่อขุนประสบความสาเร็จในการเรียนเพื่อร่วมกันรับใช้บ้านเมืองต่อไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชิตา อุปถัมภ์ “อดทน และฝึกฝน”
อาจารย์ศิริงาม แผลงชีพ “การเรียนไม่ว่าสาขาใดก็ตามล้วนต้องใช้ความขยันและมุ่งมั่นเป็นที่ตั้ง เพียง
เท่านี้ก็จะประสบความสาเร็จดังที่ตั้งใจได้”
อาจารย์พิมลอร ตันหัน “การเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้
ในสาขาวิชาที่ตนสนใจแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตพร้อมกันด้วย เพราะนักศึกษามีโอกาสทางาน ฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพ ฝึกการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างวัย ต่างประสบการณ์ ... ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านคะ”
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“บัณฑิต” หมายถึง ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญาพ้นจากอวิชชา ซึ่งก็คือความเขลาและความหลงผิด การเป็น
“บัณฑิต” จึงไม่ใช่การใช้เวลาให้หมดไปในรั้วมหาวิทยาลัยสัก ๓ – ๔ ปี ตามที่หลักสูตรกาหนดแลกกับกระดาษ
หนึ่งใบเพื่อเป็นใบผ่านทางสู่บางสิ่ง
นั ก ศึ ก ษาเคยถามตนเองหรื อ ไม่ ว่ า เบื้ อ งหลั ง กระดาษพร้ อ มตั ว อั ก ษรไม่ กี่ ตั ว ที่ อ ยากได้ ห นั ก หนามี
ความหมายใดแฝงอยู่ นักศึกษาเคยมุ่งหวังความเป็น “บัณฑิต” ผู้พ้นจากอวิชชา งามสง่าด้วยความรู้เป็นอาภรณ์
บ้างหรือไม่ หากคาจากัดความนี้ตรงกับความเป็น “บัณฑิต” ที่นักศึกษาแสวงหา ขอให้ระลึกถึง ๔ คา ซึ่งจะนา
นักศึกษาไปสู่ความเป็น “บัณฑิต” อย่างเต็มภาคภูมิ
“รักใคร่ ใส่ใจ แก้ไข ทบทวน”
รักใคร่: เมื่อเราทาสิ่งใดก็ตามด้วยความรัก เราย่อมมีความสุขในทุกขณะจิตที่ได้อยู่กับสิ่งนั้น ความรักจะ
เป็นกาลังสาคัญในเส้นทางการแสวงหาความหลุดพ้นจากอวิชชา ความยากจนจะกลายเป็นความท้าทายให้ยิ่งมุ
มานะ นักศึกษาจึงควรค้นหาตัวตนให้พบว่าสาขาวิชาที่เลือกเรียนนั้น “ใช่” ในสิ่งที่เรารักจริงหรือไม่ เราพร้อมจะ
ทุม่ เทแรงกายแรงใจเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งนั้นตลอดไปหรือไม่
ใส่ใจ: หากเรารักสิ่งใด เราควรให้ความสาคัญกับสิ่งนั้นเหนือสิ่งอื่น ให้เวลา ถนอมรักษา พัฒนาให้ก้าวหน้า
ขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ไม่สิ้นสุด
ทบทวน: การกระทาทุกอย่างแม้ด้วยความรักและความตั้งใจเต็มเปี่ยม ก็ยังอาจมีข้อผิดพลาด ผู้เป็น
บัณฑิตย่อมต้องหมั่นทบทวนการกระทาของตน ว่าได้เลือกหนทางที่เหมาะสมกับตนเอง ไตร่ตรองดูว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้
มานั้นถูกต้องแน่นอนจริงหรือไม่อย่างไร
แก้ไข: บัณฑิตย่อมกล้าเผชิญกับความผิดพลาดของตนเองได้อย่างซื่อสัตย์ ความไม่รู้หรือความเข้าใจผิด
ไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่การปฏิเสธความไม่รู้ การทะนงตนว่าแน่แล้ว เก่งแล้วต่างหากที่จะทาให้นักศึกษายิ่ง ห่างไกล
จากความเป็น “บัณฑิต” ที่ใฝ่ฝัน และยากต่อการพัฒนาต่อยอดความรู้ การยอมรับและแก้ไขความผิดพลาด
ต่างหากคือวิสัยที่แท้ของผู้มีปัญญา
หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตนครบทั้ง ๔ ประการนี้แล้ว ขอให้มั่นใจเถิดว่า แม้จะไม่มีปริญญาสักใบในมือ แต่
นักศึกษาคือ “บัณฑิต” แล้วโดยสมบูรณ์ ผู้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะทาการสิ่งใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่บัณฑิตทุกคน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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การเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงย่อมเป็นสิ่งที่นักศึกษารามคาแหงทุกคนมุ่งหวังไว้ตั้งแต่วันแรกที่ได้
เข้ามาเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและไม่ง่ายเสมอไป ด้วย
เหตุนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ควรจะเตรียมตัวเองให้ดี เพื่อที่จะเรียนสาเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคประเทศไทย ๔.๐ การเตรียมตัวดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑. มีความอดทนและไม่ย่อท้อ - ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม บ่อยครั้งที่นักศึกษาต้องประสบ
ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากของเนื้อหาหรือแม้แต่การสอบไม่ผ่าน ปัญหาเหล่านี้อาจทาให้
ผู้เรียนท้อแท้ในบางครั้งจนคิดอยากจะเลิกเรียน แต่หากผู้เรียนมีความตั้งใจ เพียรพยายาม ก็จะสามารถผ่านพ้นไป
ได้ในที่สุด ขอเพียงอย่าหมดกาลังใจและยอมแพ้ไปเสียก่อน หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านทุกคนมีโอกาสแก้ตัว และ
ตั้งใจเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้งเพื่อสอบให้ผ่าน มหาวิทยาลัยรามคาแหงให้โอกาสแก่ผู้เรียนเสมอ
๒. เข้าเรียนอย่างสม่้าเสมอหรือหากมีโอกาส – อีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญสาหรับนักศึกษาคือการเข้าเรียน
อย่ า งสม่ าเสมอหรื อ พยายามหาโอกาสเข้ า เรี ย น โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ เช่ น
ภาษาเยอรมัน นักศึกษาจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากได้รับการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันมีอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางการ
สอนหลายท่าน ที่พร้ อมจะให้ ความรู้ แก่นั กศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ชั้นเรีย น
ภาษาเยอรมันมักมีขนาดเล็ก ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้และการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง หากนักศึกษาสามารถเข้า
เรียนได้อย่างสม่าเสมอก็จะยิ่งมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะทางภาษา ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนและการสอบอย่าง
แน่นอน
๓. ปรึกษาอาจารย์เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน - นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้หลาย
ช่องทาง อาจารย์สาขาวิช าภาษาเยอรมันทุกคน ยินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา หาก
นักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียน ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะติดต่ออาจารย์
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตสมดังที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าเส้นทางการเป็น
บัณฑิตจะเต็มไปด้วยขวากหนาม แต่ไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของนักศึกษาอย่างแน่นอน หากมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจ
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แนวทางการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษารัสเซีย จะเน้นการเรียนรู้ภาษาพร้อมฝึกปฏิบัติกับอาจารย์
ผู้สอนทังชาวไทยและชาวรัสเซีย ที่มีคุณวุฒิทางภาษารัสเซียและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง โดยมีภาษา
รัสเซียเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเอกทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการสื่อสารภาษารัสเซีย พร้อมรอบ
รู้ในศาสตร์ต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากรายวิชาของหลักสูตรฯ เช่น ภาษารัสเซียธุรกิจ ภาษารัสเซียสาหรับ
มัคคุเทศก์ ภาษารัสเซียด้านคอมพิวเตอร์ ภาษารัสเซียด้านการโรงแรม ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบิน การแปลภาษารัสเซีย-ไทยและไทย-รัสเซีย ภาษารัสเซียด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
เป็นต้น ทั้งนี้ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการ
บริการที่มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน
เป้ าประสงค์ของสาขาวิช าภาษารั ส เซีย มหาวิทยาลั ยรามคาแหง คือ เพื่อพัฒ นาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษารัสเซียต่อไปในอนาคต และยกระดับคุณภาพนักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน
ได้ทั้งในระดับอาเซียนและสากล โดยเน้นให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานในสายงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้จริง อาทิเช่น ล่ามและนักแปล มัคคุเทศก์ ผู้สอนภาษารัสเซีย
งานสถานทูตและอาชีพอิสระอื่นๆ
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิช าภาษาสเปนมุ่ง ผลิ ตบั ณฑิตเพื่ออกไปสู่ ตลาดงานและประกอบอาชีพได้จริง ดังนั้นจึงเตรีย ม
กระบวนวิชาในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
- หมวดพื้นฐานภาษาสเปน : ศึกษาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
- หมวดทักษะภาษาสเปนทั่วไป : ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเข้มข้น
- หมวดวรรณกรรมสเปนและลาตินอเมริกัน : รู้จักวรรณกรรมเอก และผลงานสาคัญระดับโลก
- หมวดอารยธรรมสเปนและลาตินอเมริกัน : ตื่นตาตื่นใจกับอารยธรรมเก่าแก่ซึ่งกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ)
- หมวดภาษาศาสตร์ : ตระหนักถึงความลุ่มลึกของโครงสร้างภาษา
- หมวดภาษาสเปนเฉพาะด้าน : เรียนรู้ คาศัพท์ สานวนภาษาเฉพาะด้านเพื่อใช้ในภาคธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว และการบริการ
การเรี ยนเพื่อให้ป ระสบความสาเร็จนั้น เคล็ดลับมีนิดเดีย วคือ ขยัน ตังใจ และเรี ยนให้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน การใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เพลง กีฬา ภาพยนตร์ ข่าว ฯลฯ ก็มี
ส่วนส้าคัญในการเรียนเช่นกัน
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**** ปรัชญาคืออะไร ??? ****
วิ ช าทางด้ า นปรั ช ญาอาจไม่ เ ป็ น ที่ คุ้ น ชิ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษามากนั ก แต่ ถ้ า หากเรากล่ า วว่ า
“ปรัชญา” ก็คือ ความพยายามหาคาตอบในสิ่งที่มนุษย์สงสัยใคร่รู้ในทุก ๆ เรื่อง นักศึกษาก็อาจเข้าใจวิชานี้ได้ไม่
ยาก ในอดีตอันไกลโพ้นมนุษย์ดารงอยู่โดยไม่มีความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ สิ่งที่มนุษย์ทาได้ก็คือ การพยายามหา
คาตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยด้วยศักยภาพและสภาวการณ์ที่เอื้ออานวย คาตอบที่ได้รับเป็นการคิดหาจากเหตุผลแห่ง
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งก็อาจบกพร่องไปบ้าง สมเหตุสมผลบ้าง แต่ความพยายามนี่เองเป็นสิ่งตอกย้าถึง ความเป็น
มนุษย์ที่แท้ว่า มนุษย์คอื สัตว์ที่สามารถคิดสงสัยได้ และขณะเดียวกันก็คิดหาคาตอบที่พอจะเป็นไปได้ด้วย
สาหรับนักปรัชญาแล้ว นี่คือสิ่งพิเศษสุดสาหรับความเป็นมนุษย์ คาว่า“ปรัชญา” บัญญัติแทนคาว่า
Philosophy ในภาษาอังกฤษ โดยมีที่มาจากภาษากรีก สามารถแปลตามตัวอักษร ได้ว่า “รักในความรู้” ซึ่งก็คือ
คุณสมบัติสาคัญที่มีอยู่ในนักปรัชญานั่นเอง การสงสัยใคร่รู้ตั้งแต่อดีตกาลเป็นแรงผลักดันให้ค้นพบคาตอบมากมาย
ในทุกศาสตร์ ทุกแขนง ปรัชญาจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้กาเนิดแห่งศาสตร์ทั้งปวง เมื่อสาขาวิชาใดมีกฎเกณฑ์ ทฤษฎี
ที่แน่นอนตายตัวแล้วก็จะแยกออกไปเป็นศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
หากมีคาถามเกิดขึ้นว่าเหตุใดยังคงมีวิชาปรัชญาอยู่ เพราะสาขาวิชาต่าง ๆ ก็ได้แยกไปเป็นวิชา
เฉพาะแล้ว คาตอบ คือ ยังคงมีบางเรื่องบางประเด็นที่มนุษย์ยังไม่ได้รับคาตอบที่แน่นอนตายตัว ยังคงเปิดโอกาสให้
นักคิดได้ ถกเถีย งกัน อยู่ เช่น ประเด็น ทางอภิปรัช ญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และสุ นทรียศาสตร์ ฯลฯ หาก
นักศึกษาท่านใดอยากทราบว่าประเด็นที่นักปรัชญายังคงถกเถียงกันอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง (ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน) นักศึกลองหาเวลามารู้จักกั บวิชาปรัชญา บางทีข้อสงสัยต่าง ๆ นั้น
นักศึกษาเองอาจเป็นผู้ค้นพบคาตอบ นอกจากวิชาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทางภาควิชาฯ ยังมีวิชาเชิงประยุกต์ เช่น
ชีวจริยศาสตร์ หรือ ปรัชญาในภาพยนตร์ เป็นต้น
ส้าหรับค้าถามที่ว่าเรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิต ก็ขอให้นักศึกษามีอุปนิสัย “รักที่จะรู้” (ในสิ่งที่
ยังไม่รู้) เหมือนดังนักปรัชญาทั้งหลาย ก็จะท้าให้การเรียนของนักศึกษาประสบความส้าเร็จได้ไม่ยากนัก
เรียนอย่างไรให้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้นั้น สิ่งสาคัญประการแรก
คือการวางแผนการศึกษาให้ดี อันจะส่งผลให้นักศึกษาไม่หลงทางและสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลา
เนื่องจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประกอบไปด้วย สองแผนการศึกษา คือ แผนสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และแผนสังคมวิทยาประยุกต์ ในแต่ละแผนก็จะมีกระบวนวิชาที่แตกต่างกันไป และไม่ได้เปิดการ
สอนทุกภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่วางแผนให้ดีย่อมส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่จะจบการศึกษาได้
และประการสุดท้ายคือ นักศึกษาจงพึงสังวรไว้ว่า การศึกษานั้นไม่ใช่ศึกษาเพียงเพื่อหวังเกรดที่สวยงามแต่
เพียงอย่างเดียว เพราะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม และมนุษยชาติ เมื่อ
เรียนแล้วจึงควรนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ใช่เพียงเพื่อการ
สอบให้ ไ ด้ เ กรดที่ ดี หรื อ สอบเพื่ อ ผ่ า นเท่ า นั้ น จึ ง จะสมควรแก่ คุ ณ ค่ า ของการเป็ น บั ณ ฑิ ต สั ง คมวิ ท ยาแ ละ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างแท้จริง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
พ. 4 ก.ค. 2561
พ. 4 ก.ค. 2561
พ. 4 ก.ค. 2561
ศ. 6 ก.ค. 2561
จ. 23 ก.ค. 2561

- ศ. 12 ต.ค. 2561
- ส. 7 ก.ค. 2561
- อา. 30 ก.ย. 2561
- ศ. 3 ส.ค. 2561
- อ. 7 ส.ค. 2561

จ. 16 ก.ค. 2561 - อา. 7 ต.ค. 2561
ศ.
พ.
พฤ.
จ

13
15
16
27

ก.ค. 2561 - จ. 16 ก.ค. 2561
ส.ค. 2561
ส.ค. 2561 - อ. 21 ส.ค. 2561
ส.ค.2561 - ศ. 31 ส.ค. 2561

พฤ. 20 ก.ย. 2561 - พ. 26 ก.ย. 2561

จ. 15 ต.ค. 2561
อ. 16 ต.ค. 2561 – อ. 30 ต.ค. 2561
พ. 31 ต.ค. 2561

บรรยายในชั้นเรียน
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2561 ที่มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทางไปรษณีย์ ภาค 1/2561
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2561
ทาง INTERNET
สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ
สานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2560
เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)
สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2560
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาสาหรับนักศึกษาสมัครใหม่
ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
(ช่วงแรกจะมีที่นั่งสอบตามปกติ)
ดูรายละเอียดได้ที่หน้า ๒๔
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาสาหรับนักศึกษาสมัครใหม่
ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
(ช่วงสองจะต้องนั่งสอบเสริม)
ดูรายละเอียดได้ที่หน้า ๒๔
เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)
สอบไล่ภาค 1/2561 (เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2561)
วันสาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
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ความหมายของอักษรย่อ
เวลาสอบ , คณะและส้านัก , อาคารเรียน/อาคารสอบ
AOB

= Admissions and Records
POB
= Political Office
Office (สานักบริการทางวิชาการ
(ที่ว่าการคณะรัฐศาสตร์)
และทดสอบประเมินผล)
PRB
= อาคารพระมาส (รามคาแหง ๒)
BNB 1-11 = อาคารชั้นเดียว (รามคาแหง ๒)
PYB
= อาคารพิริยราม
BPB
= อาคารเบกพล
ROB
= Rector’s Office
DS
= Demonstration School
(สานักงานอธิการบดี)
(โรงเรียนสาธิต)
RPB
= Ramkhamhaeng University Press
ECB
= Economics Building
(อาคารสานักพิมพ์)
(ที่ทาการคณะเศรษฐศาสตร์)
RTB
= อาคารรัตนธาร
EOB
= Education Office
SBB(SAB) = อาคารศิลาบาตร
(ที่ทาการคณะศึกษาศาสตร์)
SCB
= อาคารศรีชุม
HUB
= Humanities Office
SCL
= อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
(ที่ว่าการคณะมนุษยศาสตร์)
SCO
= Science Office
KLB
= อาคารกงไกรลาศ
(ที่ว่าการคณะวิทยาศาสตร์)
KMB
= อาคารคีรีมาศ
SIB
= อาคารศรีศรัทธา
KTB
= อาคารคนฑี (รามคาแหง ๒)
SSB
= อาคารศรีสัชชนาลัย
LB
= สานักหอสมุดกลาง
(ที่ว่าการคณะบริหารธุรกิจ)
LOB
= Law Office
STB
= Statistics Building
(ที่ว่าการคณะนิติศาสตร์)
SWB
= อาคารสวรรคโลก
LTB
= อาคารลายสือไท
TCB
= อาคารท่าชัย
NCB
= อาคารนครชุม
VKB
= อาคารเวียงคา
NMB
= อาคารนพมาศ
VPB
= อาคารเวียงผา
PBB
= อาคารพระบาง (รามคาแหง ๒)
SKB
= อาคารสุโขทัย
PMB
= อาคารผาเมือง
SLL
= อาคารศรีจุฬาลักษณ์
(สานักเทคโนโลยีการศึกษา)
SRI
= อาคารศรีอักษร
A
= เวลาสอบคาบที่ ๑ (๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐) B
= เวลาสอบคาบที่ ๒ (๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐)

คณะและสานัก , อาคารเรียน/อาคารสอบ ที่ไม่มีวงเล็บรามคาแหง 2 เป็นคณะและ
สานัก , อาคารเรียน/อาคารสอบ ที่อยู่รามคาแหง (หัวหมาก)
หมายเหตุ
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การให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามค้าแหง
บริการหอสมุด
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ดังนี้
เวลา
หัวหมาก
จันทร์ - ศุกร์
07.30-21.00
เสาร์ - อาทิตย์
09.00-18.00
วันหยุดราชการประจาปี ปิดบริการ

บางนา
08.30-18.30
08.30-16.30

บริการงานแพทย์และอนามัย
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. และวันหยุดราชการที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีการ
สอบ โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่นักศึกษา
บริการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงประสงค์จะทาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบี้ยประกัน
200.-บาท/ปี สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000.-บาท กรณีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ 150,000.-บาท ติดต่อได้ที่งานบริการและสวัส ดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร
กิจกรรม ชั้น 2 โทร 023108076
บริการสื่อการศึกษา
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการยืมสื่อการศึกษา ซึ่งบันทึกการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน โดย
นักศึกษาต้องสมัครเป็นสมาชิก ๕๐.-บาท จึงมีสิทธิ์ในการยืมสื่อการศึกษาได้ตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็น
นักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบรายวิชาที่ให้ยืมสื่อการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน
ส้านักเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการ สื่อการศึกษา
บริการส้านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)
ชั้น 1 - ขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) กรณีสาเร็จการศึกษา
ขอใบรับรองสภา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แปลใบปริญญา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนประวัติ
ขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
- แจ้งย้ายที่อยู่ ติดต่อ สวป. ชั้น 2 และงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสุโขทัย
ทาบัตรประจาตัวนักศึกษากรณีสูญหาย
ชั้น 3 ฝ่ายรับสมัคร
ตรวจสอบวุฒิบัตรของนักศึกษา
ชั้น 4 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน
ติดต่อเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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One Stop Service (อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น ๑)
1. ขอใบเช็คเกรด
2. รับตารางสอบไล่รายบุคคล
3. ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
4. ขอใบรับรองความประพฤติ
5. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
6. ขอใบรับรองเวลาเรียน
7. ขอใบรับรองลักษณะวิชา
8. บอกเลิก – บอกเพิ่มและการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
9. สาเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
10. ขอเปลี่ยนระบบการเรียน จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง

คาชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ดูรายละเอียดจากสูตรใบเสร็จรับเงิน
2. สาหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไปให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่า หรือเกินเกณฑ์ขั้นสูงที่กาหนดไว้เนื่องจากจะจบการศึกษาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการลงทะเบียนเรียน โดยเขียนคาร้องที่ทาการคณะ
มนุษยศาสตร์
3. ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาที่เปิดสอนใน ม.ร.30 และดูประกาศเปิด ปิด กระบวนวิชาเพิ่มเติมที่ทาการคณะ
มนุษยศาสตร์
4. ต้องไม่ให้วันเวลาสอบซ้าซ้อนกัน ยกเว้น ผู้ขอจบการศึกษาในภาคนี้ โดยยื่นคาร้องขอสอบซ้าซ้อนที่คณะ
ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน
5. ลงทะเบียนเรียนแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง การบอกเลิก – บอกเพิ่ม
กระบวนวิชาของนักศึกษาแต่ละภาค
6. หากมีปัญหาเรื่องหลักสูตร ให้นักศึกษาติดต่อคณะที่ศึกษาอยู่
หมายเหตุ
1. กระบวนวิชาใดไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค 1 จะลงทะเบียนสอบซ่อมวิชานั้นๆ ในภาคสอบซ่อมของภาค 1
ไม่ได้ และ
2. กระบวนวิชาใดไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค 2 หรือ ภาคฤดูร้อน จะลงทะเบียนสอบซ่อมวิชานั้นๆ ในภาค
สอบซ่อมของภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนไม่ได้

19

ข้อห้ามในการลงทะเบียนเรียน
1. ห้ ามลงทะเบี ย นเรี ย นซ้า 2 ครั้ ง เว้น แต่ ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบในการลงทะเบียนเรียนแล้ ว โดย
นักศึกษาต้องคืนใบเสร็จรับเงินครั้งแรก โดยไม่ขอรับเงินคืนพร้อมทั้งชาระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมด
2. นักศึกษาที่ถูกทาโทษ “ห้ามลงทะเบียนเรียน” ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. สิ่งที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
1.1 สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
หรือ พิมพ์บาร์โค๊ดรหัสวิชา 7 หลักที่
1.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) 7 หลัก
www.ru.ac.th สารสนเทศนักศึกษา1.3 บัตรประจาตัวนักศึกษาที่ติดแถบรหัสประจาตัว
ปริญญาตรีส่วนกลาง
การลงทะเบียน
2. ขั้นตอนที่ต้องดาเนินการก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียน ถ้าใช้สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
2.1 เขียนชื่อ นามสกุล และรหัสประจาตัวนักศึกษา ตามที่ระบุไว้ทางด้านซ้ายของสมุดลงทะเบียน
(ม.ร.36)
2.2 สอดบัตรประจาตัวนักศึกษาด้านที่มีแถบรหัสประจาตัวลงในช่องพลาสติกทางด้านซ้ายตอนล่างของ
สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
2.3 ตรวจสอบรายชื่อกระบวนวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนจาก ม.ร.30 ของภาคเรียนนั้นๆ
2.4 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนจากสมุดแถบรหัส (ม.ร.37) 7 หลัก
2.5 สอดแถบรหัสกระบวนวิชา (bar code) ตามอักษร A-Z และเรียงหมายเลขจากน้อยไปหามากลงใน
ช่องพลาสติกด้านขวาของสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข 1,2,3...... ตามลาดับ
2.6 ตัดแถบรหัสจานวนหน่วยกิตรวมให้เท่ากับจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน แล้วสอดลงในช่อง
“จานวนหน่วยกิต”
2.7 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ให้ทาเครื่องหมาย “X” ลงในช่อง
“ขอจบการศึกษา”
3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
3.1 น าสมุ ด ลงทะเบี ย น (ม.ร.36) หรื อ เอกสารที่ พิ ม พ์ ม าจากเว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงที่
ดาเนินการตามขั้น ตอนข้างต้นแล้วยื่น ให้เจ้าหน้าที่ตามเคาน์เตอร์ ชั้น 1 ของอาคารเวียงคา (VKB) พร้อมทั้ง
เตรียมจานวนเงินให้พอดีกับค่าลงทะเบียนเรียน
3.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และรับชาระเงิน
3.3 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) หรือเอกสารที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงคืน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐานในการเข้าสอบ
3.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินแล้วตรวจดูกระบวนวิชา หากพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงก่อนออกจาก
เคาน์เตอร์ มิฉะนั้นถือว่าถูกต้องแล้ว
** รับใบเสร็จรับเงินและสมุดลงทะเบียนเรียนคืน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จฯ ก่อน
ออกจากเคาน์เตอร์ หากมีข้อผิดพลาด ให้ทักท้วงทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้
** เคาน์เตอร์ ช่องที่ 56 ใช้ลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาพิเศษ (พิการ) และพระภิกษุ – สามเณร
และกรณีนักศึกษาหลักสูตรเก่าไม่สามารถลงทะเบียนเรียนช่องปกติได้
** หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับทุน สามารถไปลงทะเบียนเรียนในช่องอื่นๆ ได้
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การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ข้อปฏิบัติ
1. ต้องส่งเอกสารโดยจดหมายลงทะเบียนเรียน จ่าหน้า
ถึง ผู้อานวยการ
สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตู้ ปณ. 1028
กรุงเทพฯ 10241
2. เอกสารที่ส่งตามข้อ 1 ต้องมี ดังนี้
2.1 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
- นักศึกษารหัส 54 ภาคละ 300 บาท
- นักศึกษารหัส 55-59 ภาคละ 500 บาท
- นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ภาคละ 800 บาท
นักศึกษา PRE-Degree
- นักศึกษารหัส 54 ภาคละ 300 บาท
- นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ภาคละ 500 บาท
ค่าสมาชิกข่าวรามคาแหงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคที่ผ่านมา ภาค 1 และภาค 2 ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพ
ภาคละ 300 บาท เป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคาแหงไปรษณีย์สาขารามคาแหง
2.2 ซองจดหมายติดแสตมป์ให้ครบถ้วน จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษา
2.3 แบบลงทะเบี ยนเรี ยนทางไปรษณี ย์ (ม.ร.34) ให้ ติดแถบรหั ส วิช าที่ต้อ งการ
ลงทะเบียนเรียนในช่องที่กาหนด และระบุจานวนหน่วยกิตให้ครบทุกกระบวนวิชา
3. ภาคปกติ (ภาค 1 และภาค 2) นักศึกษาตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป ลงไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
4. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตัด
กระบวนวิชาสุดท้าย หรือไม่รับลงทะเบียนเรียนให้ แล้วแต่กรณี
5. ภาคสอบซ่อมไม่มีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
*** การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาน้าเอกสารตามข้อ 2 ส่งทางไปรษณีย์ หรือ น้าไปใส่กล่อง
รับลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ที่ KLB ชัน ๑ ช่อง ๑
การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
ข้อกาหนดการลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
1. กาหนดให้ลงทะเบียนเรียน ดูจาก www.ru.ac.th
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
2. ชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร
10 บาท
3. นักศึกษาต้องมีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (ขึ้นทะเบียนรหัสผ่านในขั้นตอนการลงทะเบียน)
4. ให้ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้
ไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยตามวันที่กาหนด โดยชาระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมด
5. รับใบเสร็จลงทะเบียนได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 หลังกาหนดการลงทะเบียนเรียน
20 วัน

21
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตและชาระเงินแล้ว ห้ามนักศึกษามาลงทะเบียนเรียน
ด้วยตนเองอีก
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลางทางอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 1
1.1 เข้าโฮมเพจหลัก (www.iregis.ru.ac.th) เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน
พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษาและคลิกเลือกปฏิทินในช่อง วัน เดือน ปีเกิด เพื่ อเลือกวัน เดือน ปีเกิด
(โดยคลิกเลือก เดือน หรือ ปีเกิดก่อน แล้วจึงเลือกวันเกิด)
1.3 กรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ และพิมพ์ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง รวมถึงพิมพ์รหัสประจาตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail Address ให้ครบถ้วนถูกต้อง (เพื่อประโยชน์ในการติดต่อนักศึกษา กรณีมหาวิทยาลัย
พบปัญหาในการลงทะเบียนเรียน)
1.4 ยืนยันรหัสผ่านเพื่อจะได้เข้าสู่ระบบใช้งานในครั้งต่อไป
ระบบทาการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา จากนั้นจะแสดงรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านออกมาทาง
หน้าจอ เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบ และเก็บไว้สาหรับการเข้าระบบครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 2
2.1 ให้นักศึกษาตรวจสอบวิชาที่ต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียน
และวันเวลาสอบโดยตรวจสอบได้จากหัวข้อ “ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน”
2.2 เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน
จากหน้าจอลงทะเบียนเรียน พิมพ์รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้จากการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
การลงทะเบียนต่อไป
2.3 ป้อนวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนตามลาดับที่ และในกรณีที่ต้องการขอจบการศึก ษาให้คลิกหน้าหัวข้อ
“ขอจบการศึกษา” ตรวจสอบวิชาให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่มตกลง
2.4 ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากหน้าจอที่แสดงอยู่ รวมถึงตรวจสอบ
รายละเอีย ดต่างๆ เช่น จ านวนหน่วยกิตรวม กรณีขอจบการศึกษา เป็นต้น จากนั้น จึงคลิกปุ่มยืนยันการ
ลงทะเบียนอีกครั้ง
2.5 ระบบแสดงสถานการณ์ลงทะเบียนเรียน
หลังจากคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงสถานะการลงทะเบียน
ของนักศึกษา ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน” เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินและไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทาการลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
ในอัตรา 10 บาท
ขั้นตอนที่ 3
3.1 เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน (หลังจากชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์แล้ว 7 วัน)
จากหน้าจอตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน พิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้จากการขึ้นทะเบียน
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบผลการลงทะเบียนต่อไป
3.2 แสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน
ระบบจะแสดงสถานะลงทะเบียนเรียนออกมาทางหน้าจอ กรณีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย จะแสดง
รายละเอียดวิชา และใบแจ้งชาระเงินได้โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน” ที่ปรากฏอยู่ทางมุมบนขวามือ และ
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นาไปชาระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการชาระเงินจากนักศึกษา
แล้ว จะปรากฏข้อความ “การลงทะเบียนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการชาระเงินจากนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว”
ข้อควรทราบ
นักศึกษาที่ทาการลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้นาใบแจ้งชาระเงิน ไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ “ธนาคาร
ไทยพาณิชย์” เท่านั้น และตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินได้จากเมนู “ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน” โดย
สามารถตรวจสอบผลการชาระเงิน หลังจากชาระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารแล้ว 7 วัน
นักศึกษาที่ล งทะเบี ยนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ ว สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จ
ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 หลังกาหนดการลงทะเบียน
เรียน 20 วัน
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สูตรใบเสร็จรับเงิน ภาคปกติ ของนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป
จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
1
25
100
2
50
100
3
75
100
4
100
100
5
125
100
6
150
100
7
175
100
8
200
100
9
225
100
10
250
100
11
275
100

ค่า
บ้ารุง
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

จ้านวน
รวม
925
950
975
1,000
1,025
1,050
1,075
1,100
1,125
1,150
1,175

จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
12
300
100
13
325
100
14
350
100
15
375
100
16
400
100
17
425
100
18
450
100
19
475
100
20
500
100
21
525
100
22
550
100

ค่า
บ้ารุง
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

จ้านวน
รวม
1,200
1,225
1,250
1,275
1,300
1,325
1,350
1,375
1,400
1,425
1,450

ค่า
บ้ารุง
500
500
500
500
-

จ้านวน
รวม
800
825
850
875
-

ค่า
บ้ารุง
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

จ้านวน
รวม
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800

สูตรใบเสร็จรับเงิน ภาคฤดูร้อน ของนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป
จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
1
25
2
50
3
75
4
100
5
125
-

ค่า
บ้ารุง
500
500
500
500
500

จ้านวน
รวม
525
550
575
600
625

จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
6
300
7
325
8
350
9
375
-

สูตรใบเสร็จรับเงิน สอบซ่อม ของนักศึกษาทุกชันปี
จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
1
25
2
50
3
75
4
100
5
125
6
150
7
175
8
200
9
225
10
250
11
275
12
300
-

ค่า
บ้ารุง
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

จ้านวน
รวม
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500

จ้านวน
ค่า
ค่า
หน่วยกิต หน่วยกิต ข่าวราม
13
325
14
350
15
375
16
400
17
425
18
450
19
475
20
500
21
525
22
550
23
575
24
600
-
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การลงทะเบียนสอบ e – Testing
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e – Testing
1. ต ร ว จ ส อ บ ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ บ ท า ง e–Testing ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง ส ถ า บั น ฯ ห รื อ
www.easi.ru.ac.th
2. ลงทะเบียนเรียนตามปกติ โดยจะต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาที่จะสอบทาง e–Testing ด้วย
3. เมื่ อ ลงทะเบี ย นเรี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ ใ บเสร็ จ สี ฟ้ า ให้ นั ก ศึ ก ษามาที่ จุ ด บริ ก ารลงทะเบี ย นสอบ
e–Testing
4. นักศึกษากรอกรายละเอียด กระบวนวิชา วัน-เวลาที่จะสอบ ทาง e–Testing ลงในใบลงทะเบียนสอบ
e–Testing
5. ชาระเงินลงทะเบียนสอบ e–Testing (จะได้ใบเสร็จสีส้ม) ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จถ้าผิดพลาดให้รีบ
แจ้งทันที
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ค้าแนะน้า
การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
การบอกเลิ ก -บอกเพิ่ ม กระบวนวิ ช า ภาค 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 สามารถมาขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล การ
ลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม
มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. บัตรประจาตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้ องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวน
วิชาหรือปริ้นบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th
4. กรณีลงกระบวนวิชาเพิ่ม ต้องชาระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย ชาระเงินที่ กองคลัง สานักงานอธิการบดี
หรือจุดชาระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 (นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , นักศึกษา
Pre-Degree หน่วยกิตละ 50 บาท)
5. นาเอกสาร ข้อ 1 – 4 ไปติดต่อที่จุดบริการ (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) อาคารกงไกรลาศ
(KLB) ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11 และ 13 โดยดาเนินการเป็น 2 ช่วงคือ
ช่วงแรก วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561
ช่วงสอง วันที่ 20 – 26 กันยายน 2561
(เว้นวันหยุดราชการ)

นักศึกษาที่มาดาเนินการในช่วงนี้
(จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)
นักศึกษาที่มาดาเนินการในช่วงนี้
(จะต้องสอบที่นั่งเสริม)

ห้ามนักศึกษาเข้าสอบ
กระบวนวิชาที่บอกเลิกไปแล้วโดยเด็ดขาด
วิชาที่ลงทะเบียน e – Testing หากเข้าสอบ หรือ เลยวันเวลาเข้าสอบ
ไม่สามารถบอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชา ได้ล่วงหน้า
ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) โทร. 02-310-8626
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ข้อกาหนดของการลงทะเบียนสอบซ่อม
1. กระบวนวิชาที่กาหนดมีการสอบซ่อมจะอยู่ในส่วนท้ายของ ม.ร.30 หรือดูจาก www.ru.ac.th
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
ม.ร.30
2. นักศึกษาจะใช้สิทธิ์ลงทะเบียนและเข้าสอบซ่อมได้จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการสอบ
ซ่อม และวิชาเหล่านั้น นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบหรือรอผลสอบ
3. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ้าซ้อนวันและเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบ
การศึกษาในภาคนั้นๆ โดยยื่นคาร้องขอสอบซ้าซ้อนที่คณะซึ่งนักศึกษาสังกัดอยู่ ภายในช่วงเวลาของการ
ลงทะเบียนสอบซ่อม
4. หากนักศึกษาสอบผ่านและจบการศึกษาในการสอบซ่อมนี้ ให้ถือว่าจบการศึกษาในภาคที่สอบไม่ผ่าน
5. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม นักศึกษาปริญญาตรี หน่วยกิตละ 25.-บาท นักศึกษา Pre-Degree หน่วยกิตละ
50.-บาท ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 200.-บาท กรณีลงทะเบียนไม่ตรงวันที่กาหนดรหัสนักศึกษาจะต้องชาระ
ค่าปรับ 30.-บาท
6. มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ห้ามนักศึกษาที่ได้ผลสอบเกรด A , B+ , B , C+ , D+ , D ลงทะเบียนสอบซ่อม

ข้อปฏิบัติในการสอบไล่
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้
ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง
2. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษา สอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด
3. ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
4. ต้องนาใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครั้ง
5. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกิน 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
6. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

27

การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา (16 ภาค
เรียนปกติ) โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษาปกติ (หมายถึง ภาค 1 และภาค 2) หาก
ภาคใดภาคหนึ่งนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ จะถือว่านักศึกษาขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้นๆ
นักศึกษาจะต้องชาระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้นั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ยกเว้นภาคฤดูร้อน ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนก็ไม่ถือว่าขาด
สถานภาพนักศึกษา) หากขาดสถานภาพเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจาก
ฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทาให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถชาระเงินค่ารักษา
สถานภาพนักศึกษาได้
2. การชาระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หากไม่ได้ลงทะเบียนในภาคปกติใดก็ตาม จะต้องชาระ
เงินเป็นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคนั้นๆ ภาคละ 300.-บาท (จานวน 1 ภาค) หรือ 600.-บาท (จานวน
2 ภาค) โดยวิธีการชาระเงิน ดังนี้
2.1 ชาระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ระบบคอมพิวเตอร์จะรวมค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษา (จานวน 1 ภาค หรือ 2 ภาค) ไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการลงทะเบียนเรียน
2.2 ชาระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน เป็นการชาระเฉพาะภาคปกติที่นักศึกษาไม้ได้ลงทะเบียน
เรียนไว้ในภาคนั้นๆ (จานวน 1 ภาค หรือ 2 ภาค) กรณีนเี้ ป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ยังไม่ทราบ
ว่าจะขาดการลงทะเบียนเรียนไปนานเท่าใด หรือมีความจาเป็นต้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ซึ่งได้กาหนด
ว่าต้องมีสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาที่ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา โดยติดต่อชาระเงินที่กองคลัง อาคาร
สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ (ซึ่งจะรับชาระเงินค่ารักษาสถานภาพได้หลังจากการลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนปกติประมาณ 2-3 สัปดาห์)
***หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6 หรือโทร.
02-310-8626
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การขอสอบซ้าซ้อน
เฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ ข อจบการศึ ก ษาเท่ า นั้ น โดยด าเนิ น การที่ ค ณะซึ่ ง สั ง กั ด อยู่ ภ ายในวั น ที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้สอบซ้าซ้อน เงื่อนไขของการสอบซ้าซ้อน
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษา
1.2 กระบวนวิชาที่ขอสอบซ้าซ้อนไม่เป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้
2. การยื่นขอสอบซ้าซ้อน
กรอกแบบฟอร์ ม ขอสอบซ้ าซ้ อ นตามที่ ค ณะก าหนดต่ อ คณบดี ห รื อ ผู้ แ ทน โดยด าเนิ น การในวั น
ลงทะเบียน หรือวันสุดท้ายของกาหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ เมื่อได้รับ อนุญาตแล้วจึงจะเข้าสอบ
ซ้าซ้อนได้
3. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
3.1 ม.ร.ดาเนินการจัดสอบซ้าซ้อน ตามวันและเวลาของการสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเพิ่ม
เวลาของทุกคาบการสอบซ้าซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
3.2 ให้แจกข้อสอบวิชาแรกเพียงวิชาเดียว และหลังการสอบไปแล้ว 1 ชั่วโมง ให้แจกข้อสอบวิชาที่
สองและสาม (ถ้ามี)
3.3 เมื่อหมดเวลาการสอบวิชาแรก ให้เก็บกระดาษคาตอบวิชาแรกทันที

การขอแจ้งจบการศึกษา
นักศึกษาที่จะจบในภาคการศึกษาใด โดยไม่นับรวมหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคที่แล้ว และได้
ลงทะเบี ยนเรียนที่มหาวิทยาลั ย ให้ทาเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนั้น ใน ม.ร.36 ส่ว น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ให้ทาเครื่องหมาย X ใน ม.ร.34 ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
นักศึกษาที่จบการศึกษา หากไม่ได้แจ้งขอจบการศึกษา ต้องชาระค่าปรับภาคเรียนละ 300.-บาท
ข้อปฏิบัติเมื่อทราบผลครบหลักสูตร
เมื่อ นั ก ศึก ษาทราบผลการสอบผ่ า นหมดทุก กระบวนวิช าตามหลั กสู ตรแล้ ว ให้ ด าเนิน การแจ้ง ครบ
หลักสูตรที่แผนกทะเบียนคณะที่ตนสังกัด หากมีการย้ายคณะหรือสาขา ต้องแจ้งให้คณะทราบด้วย
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การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
ข้อ 1 การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1.1 ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
1.2 นักศึกษาต้องดาเนินการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ก่อนวันแรกของการก่อนเรียนจบครบ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
2.1 กรณีตามข้อ 1.2 ชาระค่าธรรมเนียม 200 บาท
2.2 กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 1.2 (หลังจากเรียนจบครบหลักสูตร) ชาระค่าธรรมเนียม 500 บาท
ข้อ 3 วิธีดาเนินการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชามีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ติดต่อขอยื่นคาขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP
SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 พร้อมแนบ
3.1.1 บัตรประจาตัวนักศึกษา
3.1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
3.2 กรณีขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาทางไปรษณีย์สาหรับนักศึกษาส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคให้
ดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 ขอรับแบบพิมพ์คาขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา โดยเขียนจดหมายขอแบบพิมพ์
ดังกล่าวจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง ชื่อสกุล ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน หรือขอรับแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุก
สาขา หรือดาวน์โหลดคาขอได้ที่ http://regis.ru.ac.th แล้วจัดส่งมายังหน่วยงานข้างต้น
3.2.2 กรอกแบบคาขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
3.2.2.1 สาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
3.2.2.2 ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาแล้วแต่กรณี โดยจัดส่ง
เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3.2.2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดตราไปรษณียากรราคา 3 บาท
3.2.3 จัดส่งคาขอฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 3.2.2.3 ถึงผู้รับที่อยู่ตามข้อ 3.2.1
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ทุนการศึกษา
1. ทุนภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.1 ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
36 พรรษา พ.ศ. 2534 จานวนปีละ 36 ทุน โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง
การศึกษาและตาราเรียนฟรี สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1.2 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน) และ
(ประเภทกิจกรรม) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ติดตามประกาศ ช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ของทุกปี)
1.3 ทุนมูลนิธิการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ที่ลงทะเบียนแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า 2 ภาคเรี ย นปกติ (ภาค 1 และภาค 2) และเป็ น ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ มี ค วามประพฤติ ดี แ ละ
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
1.4 ทุนประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ประสบ
ภัย โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุงการศึกษา จานวน 2 ภาคเรียนปกติ
2. ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1 ทุนการศึกษาบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จากัด เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ชั้นปีที่ 1
ความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า
2.50 มีฐานะยากจน ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อ น หรือไม่เป็น
นักศึกษาปริญญาตรีที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตร
ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษานานาชาติ
นักศึกษาโครงการพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษ
2.2 ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงเรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ไม่เป็นผู้จบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรื อไม่เป็นนักศึกษาปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา
8 ปีสมัครใหม่ ไม่เป็นนั กศึกษาที่เรีย นสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
ไม่เป็นนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจ
บริการ โครงการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ และไม่เป็นผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาอื่นๆ ในที่เดียวกัน
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การเรียนวิชาโทของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รหัสประจ้าตัว ๖๑….
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ซ้ากับวิชาเอกและให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ กรณี
ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะนั้นมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชา
นั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
3. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาเอก วิชาเลือกเสรี

วิชาโทคณะนิติศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่เลือกเรียนวิชาโทกฎหมายให้เลือกเรียนกระบวนวิชา LAW  ที่เปิดสอนใน
คณะนิติศาสตร์ได้ทุกกระบวนวิชาทั้งกระบวนวิชา 2 หน่วยกิตและ 3 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตรวมกันให้ครบ 18 หน่วยกิต

วิชาโทคณะบริหารธุรกิจ
นัก ศึก ษาคณะมนุษ ยศาสตร์ที่ เลื อกเรี ยนวิชาโทในคณะบริห ารธุร กิจ ได้ แก่ วิ ชาโทการจั ดการ วิชาโทการเงิ นและ
การธนาคาร วิชาโทการตลาด วิชาโทการบัญชี วิชาโทการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ วิชาโทการโรงแรม วิชาโทการ
จัดการโลจิสติกส์ วิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาโทธุรกิจระหว่างประเทศ และวิชาโทการท่องเที่ยว
มีเกณฑ์การเรียน ดังนี้
1. วิชาโทการจัดการ
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ MGT 2101 หลักการจัดการธุรกิจ
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน MGT อีก 12 หน่วยกิต
2. วิชาโทการเงินและการธนาคาร
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ FIN 2101 การเงินธุรกิจ
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน FIN อีก 12 หน่วยกิต
3. วิชาโทการตลาด
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ MKT 2101 หลักการตลาด
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน MKT อีก 12 หน่วยกิต
4. วิชาโทการบัญชี
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ ACC 1101 หลักบัญชีขั้นต้น 1
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน ACC อีก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาต่อไปนีเลือกเรียนได้ 3-4 วิชาไม่เกิน 12 หน่วยกิต ได้แก่ ACC 3240, ACC 3353, ACC 4220, ACC 4252,
ACC 4340, ACC 4344, ACC 4345, ACC 4348, ACC 4349
กลุ่มวิชาต่อไปนีเลือกเรียนได้เพียง 1 วิชา 3 หน่วยกิต เมื่อรวมกับวิชาในกลุ่มแรกแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต ได้แก่
ACC 3345, ACC 3346, ACC 3347, ACC 3348, ACC 3349
5. วิชาโทการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ, BAP 3101 หลักการและวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ และ BAP
3102 หลักการและวิชาชีพการโฆษณา
สาหรับนักศึกษาทีเ่ คยลงเรียนวิชาการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (MCS 2100/2150) ของวิชาเอกสื่อสารมวลชนมาแล้ว
ห้ามลงเรียนรายวิชา BAP 3101 และให้เพิ่มวิชาอื่นในรหัส BAP ทดแทน
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน BAP อีก 9 หน่วยกิต
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6. วิชาโทหมวดวิชาการโรงแรม
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ SBM 2101 ธุรกิจบริการเบื้องต้น
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน SBM เฉพาะในกลุ่มการโรงแรม SBM 2 (เลขประจากระบวนวิชาหลักร้อยเลข 2)อีก
12หน่วยกิต
7. วิชาโทหมวดวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ SBM 2101 ธุรกิจบริการเบื้องต้น
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน SBM เฉพาะในกลุ่มการจัดการโลจิสติกส์ SBM 5 (เลขประจากระบวนวิชาหลักร้อย
เลข 5) อีก 12 หน่วยกิต
8. วิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน HRM อีก 12 หน่วยกิต
9. วิชาโทธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ INB 3101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียน INB อีก 12 หน่วยกิต
10. วิชาโทการท่องเที่ยว
วิชาโทบังคับ MGT 1001 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ TOM 2101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียนวิชาเอกสาขาวิชาการท่องเที่ยว อีก 12 หน่วยกิต

วิชาโทคณะมนุษยศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เลือกเรียนวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ซ้ากับวิชาเอกและให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ มีเกณฑ์การเรียน ดังนี้
1. วิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่องกัน 4 กระบวนวิชาเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ 2 กระบวนวิชา ยกเว้น ENG 2001 และ ENG 2002 หรือกระบวนวิชาที่เทียบเท่า ENG 2002
ENG 2001
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ English Reading for Comprehension
ENG 2002
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ English Interpretative Reading
ENG 2101
การออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation
ENG 2401
การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ English Sentences and Short Paragraphs
ENG 2402
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ English Paragraph Writing
ENG 3401
การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ English Essay and Summary Writing
ENG 3301
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ English Reading for Analysis
ENG 2102
การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาหนดให้ Controlled Conversation in English
ENG 3201
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 English Listening for Comprehension 1
ENG 2102 กับวิชา ENG 3201 ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 วิชาเป็นวิชาโทบังคับ ถ้าเรียนทัง 2 วิชา อีก 1 วิชาจะเป็นวิชาโท
เลือก
ENG 2601
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
Introduction to English and American Literatures
ENL 2001
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language
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ENG 2601 กับวิชา ENL 2001 ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 วิชาเป็นวิชาโทบังคับเท่านัน ถ้าเรียนทัง 2 วิชา อีก 1 วิชาจะเป็น
วิชาเลือกเสรี นับเป็นวิชาโทตามหลักสูตรไม่ได้
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป (ENG 0 - ENG 5) ยกเว้น ENG 1001, ENG 1002, ENG
2001, ENG 2002 และหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (ENS 1 - ENS 4) โดยเลือกหมวดเดียวกันหรือ สอง
หมวดรวมกัน 12 หน่วยกิต แต่เมือ่ นับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (นักศึกษาเลือกเรียน ENS 3101 – ENS 3106 ได้เพียงวิชาเดียวเท่านั้น)
2. วิชาโทวรรณคดี 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
ENG 2601
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
Introduction to English and American Literatures
ENG 2901
เทพนิยายอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี Mythological Background in Literature
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี (ENG 6 - ENG 9) 4 กระบวนวิชา แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกระบวนวิชาใน
ระดับ 3000 – 4999
3. วิชาโทภาษาศาสตร์ 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ 2 กระบวนวิชา
ENL 2001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language
ENL 2003
ความรู้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
Introduction to English Phonetics and Phonology
ENL 3103
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา English Syntax
ENL 3104
ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ Introduction to Semantics
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ทั่วไป (ENL) อีก 4 กระบวนวิชา โดยต้องเป็นกระบวนวิชาในระดับ 3000 –
4999
4. วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (ENS XXXX) จานวน 6 กระบวนวิชา
โดยต้องเป็นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 (นักศึกษาเลือกเรียน ENS 3101 – ENS 3106 ได้เพียงวิชาเดียวเท่านั้น)
5. วิชาโทภาษาไทย 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
THA 2105
ความรู้ทั่วไปในการอ่าน Introduction to Reading
THA 2108
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย Thai Linguistics
THA 3211
วรรณคดีวิจารณ์ Literary Criticism
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา THA  หรือ FOL  ที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ยกเว้น THA 1003)
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6. วิชาโทบาลี สันสกฤตและฮินดี 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
PAL 1001 (PAL 2101)
ภาษาบาลี 1 Pali 1
SKT 1001 (SKT 2101)
ภาษาสันสกฤต 1 Sanskrit 1
HIN 1001
ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 Fundamental Hindi 1
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาภาษาบาลี PAL  ภาษาสันสกฤต SKT  หรือภาษาฮินดี HIN  อีก 3 กระบวนวิชา
ทั้งนี้ วิชาโทเลือกต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เลือกเรียนในหมวดอื่น ๆ
7. วิชาโทภาษามลายู 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
MAL 1001
ภาษามลายูพื้นฐาน 1 Fundamental Malay 1
MAL 1002
ภาษามลายูพื้นฐาน 2 Fundamental Malay 2
MAL 2001
ภาษามลายูพื้นฐาน 3 Fundamental Malay 3
MAL 2002
ภาษามลายูพื้นฐาน 4 Fundamental Malay 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน MAL  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับและกระบวนวิชาที่เลือก
เรียนในหมวดอื่น ๆ
8. วิชาโทภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
JPN 1011 (JPN 1001)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 Basic Japanese 1
JPN 1012 (JPN 1002)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 Basic Japanese 2
JPN 2011 (JPN 2001)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 Basic Japanese 3
JPN 2012 (JPN 2002)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 4 Basic Japanese 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (JPN ) ที่ไม่ใช่วิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของแต่ละกระบวนวิชา
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาญีป่ ุ่นเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เรียน 2 กระบวนวิชาจาก 4 กระบวนวิชา ต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
JPN 1111
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น Japanese Pronunciation
JPN 2111 (JPN 1101)
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1 Japanese Listening and Speaking 1
JPN 2201
ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies
JPN 3111 (JPN 3101)
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1 Intermediate Japanese 1
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ได้ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (JPN ) ที่ไม่ใช่วิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของแต่ละกระบวนวิชา
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9. วิชาโทภาษาจีน 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
CHI 1001
ภาษาจีน 1 Chinese 1
CHI 1002
ภาษาจีน 2 Chinese 2
CHI 2001
ภาษาจีน 3 Chinese 3
CHI 2002
ภาษาจีน 4 Chinese 4
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาจีนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
CHI 2101
การฟังและพูดภาษาจีน 1 Chinese Listening and Speaking 1
CHI 2102
การสร้างประโยคภาษาจีน Chinese Sentence Construction
CHI 3101
ภาษาจีนระดับกลาง 1 Intermediate Chinese 1
CHI 3102
ภาษาจีนระดับกลาง 2 Intermediate Chinese 2
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา CHI  ตั้งแต่รหัส CHI 3 หรือ CHI 4 ที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับให้
ครบ 6 หน่วยกิต
10. วิชาโทภาษาอาหรับ 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ARA 1001
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1 Fundamental Arabic 1
ARA 1002
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2 Fundamental Arabic 2
ARA 2001
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 3 Fundamental Arabic 3
ARA 2002
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 4 Fundamental Arabic 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน ARA  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับและกระบวนวิชาที่เลือก
เรียนในหมวดอื่น ๆ
11. วิชาโทคติชนวิทยา 18 หน่วยกิต
วิขาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
FOL 3106 (FOL 3101) ภาษาถิ่นในวรรณกรรมท้องถิ่น Dialects in Regional Literature
FOL 3102
การอ่านจารึกสมัยต่าง ๆ Thai Palaeography
FOL 3201
คติชนวิทยา Introduction to Folklore
FOL 4208
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ Comparative Analysis of Regional Literature
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา FOL  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับและกระบวน
วิชาที่เลือกเรียนในหมวดอื่น ๆ
12. วิชาโทภาษาฝรั่งเศส 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
FRE 1011 (FRE 1001)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 French for Communication 1
FRE 1012 (FRE 1002)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 French for Communication 2
FRE 2011 (FRE 2001)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 French for Communication 3
FRE 2012 (FRE 2002)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4 French for Communication 4
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ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา คือ FRE 1011 และ FRE 1012 แล้ว
ให้เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี
FRE 2011 (FRE 2001)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 French for Communication 3
FRE 2012 (FRE 2002)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4 French for Communication 4
และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชาจากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลาย
หมวดรวมกันก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป
ค. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เลือกเรียนอีก 4 กระบวนวิชาจากหมดวิชาทั้ง 5
หมวดของหลักสูตร โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชารหัส 2000 ขึ้นไป
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา FRE  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาโทบังคับ
แล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 3000 ขึ้นไป จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
13. วิชาโทภาษาเยอรมัน 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
GER 1011 (GER 1001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 German for Communication 1
GER 1012 (GER 1002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 German for Communication 2
GER 2011 (GER 2001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 German for Communication 3
GER 2012 (GER 2002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4 German for Communication 4
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา ให้เรียน 2 กระบวนวิชา ต่อไปนี
GER 2011 (GER 2001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 German for Communication 3
GER 2012 (GER 2001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4 German for Communication 4
และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
GER 2101, GER 2102, GER 2103, GER 2401, GER 2501, GER 2601, GER 3011 (GER 3001), GER 3012 (GER
3002), GER 3505, GER 4011 (GER 4001), GER 4012 (GER 4002)
ค. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 4 กระบวนวิชา ให้เลือกเรียน 4 กระบวนวิชา
ต่อไปนี
GER 2101
การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1 German Listening and Speaking 1
GER 2102
การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 1 German Reading Comprehension 1
GER 2103
การเขียนภาษาเยอรมัน 1 Writing German 1
GER 2401
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน Introduction to German Literature
GER 2501
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน German Cultural History
GER 2601
ภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น Introduction to German Linguistics
GER 3011 (GER 3001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 5 German for Communication 5
GER 3012 (GER 3002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 6 German for Communication 6
GER 3505
เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ในโลกปัจจุบัน
Germany, Austria and Switzerland Today
GER 4011 (GER 4001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 7 German for Communication 7
GER 4012 (GER 4002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 8 German for Communication 8
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา GER  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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14. วิชาโทภาษาสเปน 18 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 Spanish for Communication 1
SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 Spanish for Communication 2
SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3 Spanish for Communication 3
SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 Spanish for Communication 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน SPN  ที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 6 หน่วยกิต
ข. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว (SPN 1011 – SPN 2012) ให้เรียนดังนี
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
SPN 3011 (SPN 3001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 5 Spanish for Communication 5
SPN 3012 (SPN 3002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 6 Spanish for Communication 6
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
ค. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาสเปนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา SPN 1011, SPN 1012 ให้เรียนดังนี
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3 Spanish for Communication 3
SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4 Spanish for Communication 4
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา SPN  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
15. วิชาโทภาษารัสเซีย 18 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
RUS 1011 (RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 Russian for Communication 1
RUS 1012 (RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2 Russian for Communication 2
RUS 2011 (RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 Russian for Communication 3
RUS 2012 (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4 Russian for Communication 4
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา RUS  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 6 หน่วยกิต
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว 2 กระบวนวิชา (RUS 1011 และ RUS 1012) ให้
เรียน 2 กระบวนวิชาต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
RUS 2011 (RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 Russian for Communication 3
RUS 2012 (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4 Russian for Communication 4
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา RUS  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
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ค. นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษารัสเซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
RUS 3011 (RUS 3001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 5 Russian for Communication 5
RUS 3012 (RUS 3002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 6 Russian for Communication 6
RUS 4011 (RUS 4001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 7 Russian for Communication 7
RUS 4012 (RUS 4002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 8 Russian for Communication 8
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา RUS  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ ให้ครบ 6 หน่วยกิต
16. วิชาโทภาษากรีก 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษากรีกเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี
GRK 1011 (GRK 1001) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 1 Greek for Communication 1
GRK 1012 ( GRK 1002) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 2 Greek for Communication 2
GRK 2011 (GRK 2001) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 3 Greek for Communication 3
GRK 2012 (GRK 2002) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 4 Greek for Communication 4
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษากรีกเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ให้เรียน 4 กระบวนวิชาดังนี
GRK 3011 (GRK 3001) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 5 Greek for Communication 5
GRK 3012 (GRK 3002) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 6 Greek for Communication 6
GRK 4011 (GRK 4001) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 7 Greek for Communication 7
GRK 4012 (GRK 4002) ภาษากรีกเพื่อการสื่อสาร 8 Greek for Communication 8
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา GRK  ทีไ่ ม่ซ้ากับวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรีจานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
17. วิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
LIS 2100
หลักสารสนเทศศาสตร์ Principles of Information Science
LIS 2101
หลักการสื่อสารสาหรับนักสารสนเทศ
Principles of Communication for Information Scientists
LIS 2103
ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ Users and Information Services
LIS 2104
หลักการจัดการสารสนเทศ Principles of Information Organization
LIS 2202
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ Technology for Information Management
LIS 2206
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Principle of Programming Language
LIS 2207
การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล Database Design and Creation
LIS 3102
การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ Management of Information Agencies
LIS 3103 (LIS 3236)
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval and Storage
LIS 3108
ภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ English for Information Scientists
LIS 4106
การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ Research Information Science
18. วิชาโทปรัชญา 18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา PHI  ที่เปิดสอนจานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ที่ไม่ซ้ากับวิชาศึกษา
ทั่วไปและวิชาเลือกเสรี
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19. วิชาโทประวัติศาสตร์ 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ จ้านวน 12 หน่วยกิต
HIS 2202
ประวัติศาสตร์ไทย 2 Thai History 2
HIS 3300
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป Historical Survey of Southeast Asia
HIS 4601
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ History of Modern East Asia
HIS 4803
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
History of the United State in the Twentieth Century
วิฃาโทเลือก จ้านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา HIS XXXX จานวน 6 หน่วยกิต
20. วิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
HIT 2101
โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย Archaeology and the Study of Thai History
HIT 2201
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai History and Culture for Tourism
HIT 2301
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย History of Art in Thailand
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา HIT  ให้ครบ 9 หน่วยกิต
21. วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
ANT1013
มานุษยวิทยาเบื้องต้น Introduction to Anthropology
ANT3057
สังคมและวัฒนธรรมไทย Thai Society and Culture
SOC2033
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม Social and Cultural Change
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด ANT  หรือ SOC  ที่เปิดสอนให้ครบ 9 หน่วยกิต
22. วิชาโทภาษาเมียนมา 18 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
ก. นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาเมียนมาเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 3 กระบวนวิชาต่อไปนี
MMR 1011 (MMR 1001) ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1 Fundamental Myanmar 1
MMR 1012 (MMR 1002) ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 2 Fundamental Myanmar 2
MMR 2011 (MMR 2001) ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 3 Fundamental Myanmar 3
ข. นักศึกษาที่ได้เลือกเรียนภาษาเมียนมาเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 2 กระบวนวิชา MMR 1011, MMR 1012 ให้เรียน 3
กระบวนวิชาต่อไปนี
MMR 2011 (MMR 2001) ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 3 Fundamental Myanmar 3
MMR 2012 (MMR 2002) ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 4 Fundamental Myanmar 4
MMR 2101
การฟังและการพูดภาษาเมียนมา 1 Myanmar Language Listening and Speaking 1
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชา MMR  อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทั้งนี้วิชาโทเลือกต้องไม่ซากั
้ บวิชาที่เลือกเรียน
ในหมวดอื่น ๆ
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วิชาโทคณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทเี่ ลือกเรียนวิชาโทในคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ วิชาโทพื้นฐานการศึกษา วิชาโทเทคโนโลยี
และสื่อการศึกษา วิชาโทวัดผลการศึกษา วิชาโทคหกรรมศาสตร์ วิชาโทการบริหารการศึกษา วิชาโทจิตวิทยา และวิชาโท
ภูมิศาสตร์ มีเกณฑ์การเรียน ดังนี้
1. วิชาโทพืนฐานการศึกษา
1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
EDF 1001
ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา General Knowledge in Education
EDF 1002
หลักการและปรัชญาการศึกษา Principles and Educational Philosophy
EDF 2103
ความเป็นครู Teacher Professional
EDF 2105
จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับครู Ethics and Codes of Conduct for Teachers
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
1. เลือกวิชาจากกลุม่ วิชาที่ 1 ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ จานวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
EDF 1104
EDF 3103
EDF 3108
EDF 3109
EDF 3110
EDF 3114
EDF 3115
EDF 4103
EDS 2203
EDS 3203
2. เลือกวิชาจากกลุม่ วิชาที่ 2 ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ จานวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
EDF 2104
EDF 2106
EDF 2107
EDF 2108
EDF 3104
EDF 3105
EDF 3106
EDF 3116
EDF 3117
EDF 3118
EDF 3119
EDF 3120
EDF 3123
EDF 3124
EDF 3125
EDF 3126
EDF 3127
EDF 3128
EDF 3129
EDF 3130
1.2 กลุม่ วิชาการศึกษาพิเศษ
วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
EDS 2203
การศึกษาพิเศษ Special Education
EDS 3202
การช่วยเหลือเด็กพิเศษ Support for Special Needs
EDS 3203
การจัดการเรียนร่วม Arrangement of Mainstreaming
EDS 3207
การศึกษาอิสระทางการศึกษาพิเศษ Independent Study in Special Education
EDS 3208
การจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กพิเศษ Learning Arrangement for Special Children
วิชาโทเลือก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ 1 กระบวนวิชา
EDS 3204
EDS 3205
EDS 3206
EDS 3209
EDS 3210
EDS 3214
EDS 4203
EDS 4204
EDS 4205
EDS 4206
EDS 4207
EDS 4208
EDS 4209
2. วิชาโทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มีกระบวนวิชาที่ต้องเรียน ดังนี้
ECT 2001
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
ECT 2102
การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา Graphic Media Design for Education
ECT 2201
การถ่ายภาพ 1 Photography 1
ECT 3207
การผลิตสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Slide Production
ECT 3302
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา Computer in Educational
ECT 3503
การใช้สื่อการเรียนรู้ Utilization of Learning Media
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3. วิชาโทวัดผลการศึกษา
วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
MER 3101
การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ Achievement Test Construction
MER 3102
การสร้างแบบทดสอบความถนัด Aptitude Test Construction
MER 3701
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1 Aclytical Methods for Data 1
MER 4004
ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล Evaluation and Measurement Theory
MER 4203
หลักการประเมินเบื้องต้น Introduction to Principles of Evaluation
วิชาโทเลือก 3 หน่วยกิต ให้เลือกกระบวนวิชา MER 3 ขึ้นไปที่ไม่ซ้ากับวิชาโทบังคับ
4. วิชาโทการบริหารการศึกษา (เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
EDA 3113
หลักการบริหารการศึกษา
EDA 3134
มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารโรงเรียน
EDA 4115
กฎและระเบียบปฏิบตั ิในโรงเรียน
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ 3 กระบวนวิชา
EDA 3123
EDA 3133
EDA 3136
EDA 3137
EDA 3138
EDA 4113
EDA 4114
EDA 4123
EDA 4135
EDA 4136
EDA 4137
EDA 4138
EDA 4139
EDA 4143
EDA 4144
EDA 4145
EDA 4153
EDA 4154
EDA 4155
EDA 4156
EDA 4157
EDA 4158
5. วิชาโทจิตวิทยา
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
PSY 2002
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว Psychology of Personality and Adjustment
PSY 2005
จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น Introduction to Social Psychology
PSY 2006
จิตวิทยาพัฒนาการ Development Psychology
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
PSY 2001
PSY 2201
PSY 2401
PSY 2402
PSY 2404
PSY 2502
PSY 2503
PSY 2504
PSY 3001
PSY 3005
PSY 3203
PSY 3204
PSY 3208
PSY 3304
PSY 3402
PSY 3403
PSY 3404
PSY 3405
6. วิชาโทภูมิศาสตร์
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
GEO 2101
ภูมิศาสตร์กายภาพ Physical Geography
GEO 2301
การแปลความหมายแผนที่และภาพ Map and Image Interpretation
GEO 2601
ภูมิศาสตร์มนุษย์ Human Geography
GEO 3400
พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Foundations of GIS
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา GEO 3000 ขึ้นไป นักศึกษาดูรายวิชาที่เปิดสอนได้จาก ม.ร. 30
ทั้งนี้จะต้องเป็นวิชาภูมิศาสตร์ที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์ปรับปรุง พ.ศ. 2560
7. วิชาโทคหกรรมศาสตร์
วิชาโทคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
HEC 2204
การประกอบอาหารไทยและขนมไทย Thai Food and Thai Dessert Praparations
HEC 2205
อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition
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วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
HEC 3201
HEC 3202
HEC 3212
HEC 3213
HEC 3214
HEC 4208
HEC 4211
HEC 4213
วิชาโทคหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
HEC 2402
ผ้าและเครื่องแต่งกาย Textiles and Clothing
HEC 2403
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า Clothing Construction and Design
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้ ให้ครบ 12 หน่วยกิต
HEC 3418
HEC 3420
HEC 3421
HEC 4401
HEC 4405
HEC 4409
HEC 4410
HEC 4412

วิชาโทคณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทเี่ ลือกเรียนวิชาโทในคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่ วิชาโทคณิตศาสตร์ วิชาโทสถิติศาสตร์ วิชาโท
การวิจัยดาเนินงาน วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์การเรียน ดังนี้
1. วิชาโทคณิตศาสตร์
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ MTH 2 ระดับวิชาตั้งแต่ 2000 ขึ้นไป จานวน 18 หน่วยกิต
2. วิชาโทสถิติศาสตร์
วิชาโทบังคับ 3 หน่วยกิต
STA 2004
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น Introduction to Statistical Analysis
วิชาโทเลือก 15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากกลุ่มวิชา STA 3 ระดับวิชาตั้งแต่ 3000 ขึ้นไป 15 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
STA 3005
STA 3101
STA 3102
STA 3301
STA 3302
STA 3303
STA 3501
STA 3504
STA 4101
STA 4102
STA 4303
STA 4305
STA 4307
STA 4309
STA 4407
STA 4502
STA 4909
3. วิชาโทการวิจัยด้าเนินงาน
วิชาโทบังคับ 6 หน่วยกิต
OPR 2001 (OPR 2003)
การวิจัยดาเนินงานเบื้องต้น 1 Introduction to Operations Research 1
OPR 2002 (OPR 2303)
การวิจัยดาเนินงานเบื้องต้น 2 Introduction to Operations Research 2
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากกลุ่มวิชา OPR 3 ระดับวิชาตั้งแต่ 3000 ขึ้นไป 12 หน่วยกิต
4. วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาโทบังคับ 18 หน่วยกิต
COS 1101
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Science
COS 1103
อัลกอริทึมและแนวคิดของการเขียนโปรแกรม Algorithms and Programming Concepts
COS 2101
การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคาสั่ง Procedural Programming
COS 2102
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ Object-Oriented Programming
COS 3103
ระบบฐานข้อมูล Database Systems
COS 3108
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design

43
5. วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
COS 1103
อัลกอริทึมและแนวคิดของการเขียนโปรแกรม Algorithms and Programming Concepts
COS 2101
การเขียนโปรแกรม เชิงกระบวนคาสั่ง Procedural Programming
INT 1001
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Fundamental of Information Technology
INT 3101
การออกแบบและการพัฒนาเว็บ Web Design and Web Component Development
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ INT 

วิชาโทคณะรัฐศาสตร์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทเี่ ลือกเรียนวิชาโทรัฐศาสตร์ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา POL  ที่เปิดสอนใน คณะ
รัฐศาสตร์ได้ทุกกระบวนวิชา ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี โดยนับหน่วยกิตรวมกันให้ครบ 18
หน่วยกิต

วิชาโทคณะเศรษฐศาสตร์
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ECO 1121 (ECO 1101) หลักเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค Principles of Microeconomics
ECO 1122 (ECO 1102) หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค Principles of Macroeconomics
ECO 2121 (ECO 2101) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Microeconomics Theory 1
ECO 2122 (ECO 2102) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 Macroeconomics Theory 1
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชา ECO 3 ระดับวิชาตั้งแต่ 3000 ขึ้นไป ใดก็ได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์เปิดสอน
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาโทคณะสื่อสารมวลชน
วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี จ้านวน 5 กระบวนวิชาเป็นวิชาโทบังคับ
MCS 1150 (MCS 1100) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication
MCS 1250 (MCS 2200) วารสารศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Journalism
MCS 1350 (MCS 1300) วาทวิทยา Speech Communication
MCS 1450 (MCS 1400) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น Introduction to Broadcasting
MCS 2390 (MCS 2108) สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร New Media and Mass Communication Technology
MCS 4190
สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก Asean and Global Mass Communication
วิชาโทเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา MCS ระดับวิชาตั้งแต่ 3000 ขึ้นไป
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วิชาโทคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
HRD 2104
การจัดดาเนินการการเรียนรู้ Learning Facilitation
HRD 2106
การออกแบบโครงการการเรียนรู้และการฝึกอบรม Learning and Training Program Design
HRD 2108
หลักการการจัดการความรู้ Principles of Knowledge Management
HRD 2110
หลักการการจัดการพัฒนาสายงานอาชีพ Principles of Career Development
วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากวิชาต่อไนปี้
HRD 2103
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้และการฝึกอบรม Learning Strategies and Training
HRD 2107
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Innovation and Technologies for Human Resource Development
HRD 2109
หลักการการพัฒนาองค์กร Principles of Organizational Development
HRD 3117
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ Performance Assessment Systems
HRD 3119
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
Comparative Study of Human Resource Development in ASEAN Community
HRD 3225
การพัฒนาอาชีพรายบุคคล Individualized Career Development
HRD 4120
แนวโน้มและประเด็นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Trends and Issues in Human Resource Development

