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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 

(หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in German 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย:          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
อักษรยอ ภาษาไทย:      ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) 
ภาษาอังกฤษ:             Bachelor of Arts (German) 
อักษรยอ ภาษาอังกฤษ:   B.A. (German) 

3. วิชาเอก  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 144 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ     เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาเยอรมัน 
5.3 การรับเขาศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถพูด อาน และเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ความรวมมือกับสถานศึกษาตางประเทศ คือ ... 
 ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา 
 ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 

          หลักสูตรใหม พ.ศ. ... 
                      หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษา ... ปการศึกษา ... 
                  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

 หลักสูตรใชบังคับ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
                  ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย) วาระท่ี 5.16 

 ครั้งท่ี 18/2555 เม่ือวันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
                  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งท่ี 6/2555  

 วาระท่ี 5.3 เม่ือวันท่ี 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
                  สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 

 เม่ือวันท่ี ... เดือน ... พ.ศ. ... 
                  สํานักงานวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพ (ระบุองคกร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร      
                      เม่ือวันท่ี ... เดือน ... พ.ศ. ...        
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในป พ.ศ. 2557 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 พนกังานบริษัทเอกชนท่ีใชภาษาเยอรมัน  
8.2 ผูสอนภาษาเยอรมันในสถาบันเอกชน 

     8.3 ครูสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียน 
     8.4 ลามและนักแปล 
     8.5 มัคคุเทศก 
     8.6 เจาหนาท่ีประจําสถานทูตประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันเปนภาษาหลัก 
     8.7 หนวยงาน กอง กรม ของกระทรวงตางๆ ท่ีใชภาษาเยอรมัน 
     8.8 อาชีพอิสระอ่ืน ๆ เชน นักเขียน นักธุรกิจ เปนตน 
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9.  ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/
นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวอัญชลี 
โตพ่ึงพงศ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D Didaktik der Deutschen  
Sprache und Literatur 

Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, 
Germany 

2548 

   อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 
   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537 

2. นางสาวจินดา 
ศรีรัตนสมบุญ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

อ.ด. 
อ.ม. 
อ.บ. 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  
ภาษาเยอรมัน 
ภาษาเยอรมัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2554 
2530 
2526    

3. นางสาวประภาวดี 
กุศลรอด 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Deutsch als Fremd- 
sprache 

Universität Kassel, 
Germany 

2546 

   M.A. Deutsch als Fremd- 
sprache  

Universität Kassel, 
Germany 

2542 

   M.A. Germanistik Middlebury College, 
Vermont, USA และ  
Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz, 
Germany 

2540 

   ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526 
 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตร และอาคารเรียนรวมอ่ืน ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 
และวิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์-สุวรรณนภาศรี 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห
หลักสูตร) 
11.1   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  
โดยจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสามารถปรับตัวเขากับงานท่ีจะ
เกิดข้ึนใหมตลอดชีวิต รวมท้ังสรางองคความรู เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน 
โดยในปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกตางมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการประกอบธุรกิจ การทองเท่ียว และการคาหลายประเภท ตองอาศัยภาษาตางประเทศเปนหลัก ซ่ึง
ภาษาเยอรมันนับเปนภาษาสําคัญท่ีมีบทบาทอยางสูงในทวีปยุโรปทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยหลายรูปแบบ นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังสอดคลองกับนโยบายการเพ่ิมศักยภาพของอาเซียนเพ่ือ
แขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ในรูปของการรวมกลุมประชาคมอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 ดังนั้นเพ่ือใหทันตอสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศและปรับแผนการพัฒนาความรูดานภาษาเยอรมันให
สอดคลองกัน 
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11.2   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

ของผูคนท้ังซีกโลกตะวันตกและตะวันออกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ภาษาเยอรมันมีบทบาทสําคัญใน
สหภาพยุโรป ซ่ึงปจจุบันเกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ เชน ธุรกิจสปา นวดแผน
ไทย พืชสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ ซ่ึงการเรียนภาษาจะชวยสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและ
นํามาสรางมูลคาเพ่ิม กอใหเกิดทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเปดโลกทัศน
และยกระดับคุณภาพของนักศึกษาใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดโดยเฉพาะในระดับอาเซียนและในระดับ
นานาชาติ  
12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากการพิจารณาผลกระทบของสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองพัฒนาในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของสังคม เพ่ือรองรับการแขงขันทางธุรกิจการคา การลงทุน 
ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังการรองรับนโยบายของประชาคมอาเซียนปพ.ศ. 2558 ซ่ึงตองการ
บุคลากรท่ีมีความรูทางดานภาษาเยอรมัน ท่ีมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานและองคกรตางๆ ได และ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสามารถจัดการกับงานในหนาท่ี รวมท้ังเขาใจถึงผลกระทบของความไดเปรียบและ
เสียเปรียบในการใชภาษา เพ่ือเปดตลาดเสรีทางการคาในอนาคตกับภูมิภาคยุโรป โดยตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศและสถานการณของประชาคมโลก รวมท้ังยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปใน

การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในปพ.ศ. 2558 มีผลทําใหมหาวิทยาลัยตองทบทวนหลักสูตรเดิม
และปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณดังกลาว โดยพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาคม
ภายในประเทศและประชาคมโลก และตองสอดคลองกับปรัชญาปณิธานและความเปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผูเรียนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสูตร เพ่ือผูเรียน
หลากหลายอาชีพท่ีอยูในวัย และฐานะตางๆ กัน มีสภาพทางสังคมตางกัน และใหการดําเนินการของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนมีการจัดการท่ียืดหยุนแตมีความหลากหลาย มุงเนนการกระจายโอกาส เพ่ือกลุมคนท่ีดอยโอกาส 
เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ กอปรดวยความรูคูคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือการพัฒนาและรับใชสังคมทุก
ระดับชั้นตอไป 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน 
13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เปนหลักสูตรท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ี
เปดสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูใหมีความหลากหลาย 
สงเสริมการเรียนรูอยางลึกซ้ึง และการเรียนรูแบบสหวิทยาการ ดวยเหตุนี้ หลักสูตรจึงไดบูรณาการสอนรวมกับ
ภาควิชาตางๆ ในคณะมนุษยศาสตร อาทิเชน หลักสูตรประวัติศาสตรทองเท่ียว หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร หลักสูตรปรัชญา และหลักสูตรอ่ืน ๆ โดยจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย ในรูปแบบของกลุม
วิชาการศึกษาท่ัวไป การเปดสอนในฐานะวิชาโท และวิชาเลือกสําหรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร ตลอดจนดําเนินการสอนในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาโท และกลุมวิชาเลือกใหกับคณะตางๆ 
รวมท้ังจัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะการใชภาษาเยอรมันใหกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
นอกจากนี้ คณาจารยยังทําหนาท่ีเปนผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญในดานภาษาเยอรมัน ในการใหบริการแก
หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน  
      (12 หนวยกิต) 

GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2  
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3  
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4  

13.3  การบริหารจัดการ 
ในหลักสูตรไมมีรายวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียน 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มีความสอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวคือ สงเสริมใหนักศึกษามีความเสมอภาคทางการศึกษา เปนบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรม มีความเขาใจตอสังคมและโลกปจจุบัน สามารถนําความรูดานภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันท่ีไดรับไป
ประกอบอาชีพและดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มีความสําคัญตอการพัฒนาองคความรูและการศึกษา

ภาษาตางประเทศ ทามกลางกระแสการกดดันและแขงขันของนานาประเทศในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากภาษา 
เยอรมันถือเปนภาษาหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทอยางสูงในการประกอบธุรกิจการคา การทองเท่ียว และการ
สื่อสารขามวัฒนธรรม การนําหลักสูตรดังกลาวมาใช จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพทางดานภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให
บุคลากรสามารถประกอบอาชีพไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังปรับตัวใหเขากับรูปแบบการ
ทํางานท่ีตองเขาสูการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน หลังการรวมกลุมประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 
2558 แลว 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร   
      การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีเปาหมายหลักคือ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณในประเทศ และในภูมิภาคเปนสําคัญ โดยมุงพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมระดับสากล สอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน และสอดคลองกับปรัชญาปณิธานและความ
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เปนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเนนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายเพ่ือผูเรียนจํานวนมาก ให
ผูเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมจํากัดสาขาวิชาชีพ วัย หรือฐานะทางสังคม อีกท้ังจัด
ใหมีการเรียนการสอน รวมท้ังการสอบวัดผลท่ียืดหยุนและเนนการกระจายโอกาสใหกับคนในทุกระดับและทุกพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ กอปรดวยความรูคูคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.4.1 เสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา 
1.4.2 เตรียมนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในหมวดทักษะภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 

ภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมัน 
1.4.3 เตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทางวิชาการ เพ่ือศึกษาภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไปได 
1.4.4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในการใชภาษาเยอรมันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถออกไป

ประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนได 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. 
กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยบนพ้ืนฐาน
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย เปนหลักสูตร
ท่ีมีรูปแบบสอดคลองกับหลักสูตรสากล 
-  ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
-  หลักสูตรท่ีปรับปรุงแลว 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการ 
-  ศึกษาจากขอมูลและผลการวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

-  รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ  
-  ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 
-  การประเมินผลหลักสูตรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ไปปฏิบัติงานจริง 

-  สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 
- วิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา 
ปรับปรุงแผนการสอน สื่อท่ีใชในการเรียน
การสอน และปรับปรุงวิธีการประเมินผล 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 
-  รายละเอียดของรายวิชาท่ีมี
การปรับปรุงแลว 
-  รายงานการใชสื่อการสอนท่ี
ทันสมัย และเหมาะสมกับ
รายวิชานั้นๆ 
-  การฝกอบรมในสวนท่ีเก่ียวกับ
การวัดผล 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
4. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน ใชสื่อและวิธีการสอนท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตรง
เปาหมายของหลักสูตร 

สนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณ โดยเขาศึกษาดูงาน ประชุม
อบรมสัมมนาท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
สนับสนุนโดยหาแหลงเงินอุดหนุนวิจัย 
เครื่องมือวิจัย และตีพิมพงานวิจัย เพ่ือ
เผยแพรตอนักวิชาการและสาธารณชน 

-  จํานวนอาจารยท่ีเพ่ิมพูน
ความรูและเลื่อนตําแหนงทาง
วิชาการ 
-  จํานวนครั้งในการฝกอบรม ทํา
วิจัย ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพแตละป
ในระดับชาติและนานาชาติ 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

   ระบบทวิภาค         ระบบไตรภาค       ระบบจตุรภาค 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   มี                      ไมมี 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
   มี                      ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน            เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2551 ขอ 5 และขอ 6 และขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ขอ 6 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ฉ)  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
นักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียนในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรไมเพียงพอ ขาดทักษะและความ 
สามารถในการใชภาษาตางประเทศ รวมท้ังไมคุนเคยกับการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีจะเขารับการศึกษาควรมีความรูพ้ืนฐานทางภาษา กรณีท่ีนักศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐาน ใหจัด 
อบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

-  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะนําการเรียนการสอน 
-  มีอาจารยใหคําปรึกษา โดยมีชั่วโมงใหคําปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ีภาควิชา 
-  มีหนวยแนะแนว 
-  จัดทําคูมือแนะนําการเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 100 110 120 130 140 
ชั้นปท่ี 2 - 80 100 110 120 
ชั้นปท่ี 3 - - 70 90 90 
ชั้นปท่ี 4 - - - 60 80 

รวม 100 190 290 390 430 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 70  

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

- คาตอบแทน 600,000 630,000 660,000 690,000 720,000 

- คาใชสอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

- คาวัสดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

- คาครุภัณฑ  50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

               รวม  710,000 790,000 820,000 850,000 880,000 
 

 

      
       2.6.2 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 

               คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ประมาณ 18,000 บาทตอคน  
 
2.7. ระบบการศึกษา  

             แบบชั้นเรียน 
             แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาดวยตนเอง 
             แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
             แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลผานอินเตอรเน็ต 
             อ่ืน ๆ (ระบุ) ... 

2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551 ขอ 8 และขอ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต     รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 หนวยกิต                                         
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
        โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                  หมวดวิชา                                                      จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  42 
2. หมวดวิชาเอก                                                       63     
   ก. วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต  
   ข. วิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต  
3. หมวดวิชาโท  24 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี  15 
 รวม 144 

3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา  
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 
GER              หมายถึง            กลุมวิชาภาษาเยอรมัน 
เลขหลักท่ี 1     แสดงถึง            ชั้นปของกระบวนวิชา 
เลขหลักท่ี 2     แสดงถึง            หมวดวชิา 

          เลข 0              หมายถึง หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน (GER 0000) 
           เลข 1              หมายถึง หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป (GER 0100) 

                เลข 2              หมายถึง หมวดทักษะการแปล (GER 0200) 
           เลข 3              หมายถึง หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน (GER 0300) 
                              เลข 4              หมายถึง หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน (GER 0400) 
           เลข 5              หมายถึง หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน  (GER 0500) 
           เลข 6              หมายถึง หมวดภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน (GER 0600) 

เลขหลักท่ี 3 - 4 แสดงถึง           ลําดับของวิชา  
           หมายเหตุ  *  หมายถึง กระบวนวิชาใหมในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
                        ** หมายถึง กระบวนวิชาท่ีมีการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรนี้  

          3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
         (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         42 หนวยกิต 

             ประกอบดวยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU100) ความรูคูคุณธรรม (Knowledge and Morality) 
(บังคับไมนับหนวยกิต) และวิชาใน 5 กลุมตอไปนี้ 

             กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        3 หนวยกิต 
             ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในขอ 1) หรือ 2)  1 กระบวนวิชา 
             1) วิชาคณิตศาสตร 

INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 
MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

              หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 
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2) วิชาวิทยาศาสตร 
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องตน 3(3-0-9) 
**BIO 1001 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องตน  3(3-0-9) 
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องตน  3(3-0-9) 
GLY 1003 (GY 103) ธรณีวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
*PHY 1001  ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6) 
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ท่ีนับเปนวิชา

พ้ืนฐานได 
กลุมวิชามนุษยศาสตรเลือกจากวิชาตอไปนี้     15 หนวยกิต  

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จาก 
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจักษณ                                 เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 2(2-0-4) 
MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ 2(2-0-4) 
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จาก 
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก                          เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 3(3-0-6) 
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
HIS 1201 (HI 121) พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา 2(2-0-4) 
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องตน 3(3-0-6) 
GAS…/HED 1101 พลศึกษา    2(2-0-4) 

ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS…หรือวิชา HED 1101 ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได             
1 กระบวนวิชา (จํานวน 2 หนวยกิต) ดังนี้ 
GAS 1001 (GS 101)  กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ  2(2-0-4) 

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1  2(2-0-4) 
GAS 2611 (GS 241) วายน้ํา 1 2(2-0-4) 
GAS 2701 (GS 271)  ฟุตบอล 1 2(2-0-4) 
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1 2(2-0-4) 
GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบอล 1 2(2-0-4) 
GAS 2801 (SS 237) การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-0-4) 
GAS 2802 (GS 231)  เกมเบ็ดเตล็ด                                               เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 2(2-0-4) 
GAS 2803 (GS 233)  กิจกรรมเขาจังหวะ                                                      2(2-0-4) 
GAS 3504 (GS 375) ตะกรอ 2(2-0-4) 
GAS 3601 (GS 341)  เทนนิส 1  2(2-0-4) 
GAS 3801 (GS 343)  ศิลปปองกันตัว  2(2-0-4) 
GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตัน  2(2-0-4) 
GAS 4804 (GS 440) โยคะ 2(2-0-4) 
HED 1101 
(HA 101/HE 101)  

การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
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กลุมวิชาสังคมศาสตรเลือกจากวิชาตอไปนี้                                         6 หนวยกิต 
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จาก 
LAW 1004 (LW 104) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6) 
POL 1100 (PS 103)  รัฐศาสตรท่ัวไป                                   เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3(3-0-6) 
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   12 หนวยกิต                         

 นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันตองเรียน 
GER 1001 (GN 101) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
GER 1002 (GN 102) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
GER 2001 (GN 201) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) 
GER 2002 (GN 202) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4  3(2-2-5) 

 
กลุมวิชาภาษาไทย   6 หนวยกิต  

THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย  3(3-0-6) 
THA 1002 (TH 102) ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 

             
(2) หมวดวิชาเอก   63 หนวยกิต 
     1. วิชาเอกบังคับ   33 หนวยกิต 

GER 2101 (GN 226) การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
GER 2102 (GN 223) การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 3(2-2-5) 
GER 2103 (GN 271) การเขียนภาษาเยอรมัน 1 3(2-2-5) 
GER 2401 (GN 231) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 2501 (GN 253) ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 2601 (LI 270) ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 3(3-0-6) 
GER 2602 (LI 271) สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3001 (GN 301) ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
GER 3002 (GN 302) ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
GER 4001 (GN 401) ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 3(2-2-5) 
GER 4002 (GN 402) ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 3(2-2-5) 

2. วิชาเอกเลือก   30 หนวยกิต 
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันเลือกเรียนกระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาท้ัง 6 หมวดของ

หลักสูตร โดยเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังนี้จะตองเปน
กระบวนวิชารหัส 3000 ข้ึนไปไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้ 
GER 2301 (GN 212) ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1 3(2-2-5) 
GER 2402 (GN 232) ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน  3(3-0-6) 
GER 2403 (GN 235) วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 2502 (GN 255) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของชาวเยอรมัน 3(3-0-6) 
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GER 3101 (GN 326) การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2 3(2-2-5) 
GER 3102 (GN 324) การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2 3(2-2-5) 
GER 3103 (GN 372) การเขียนภาษาเยอรมัน 2                        3(2-2-5) 
GER 3201 (GN 321) การแปลเยอรมัน-ไทย 1                                                     3(2-2-5) 
GER 3202 (GN 322) การแปลเยอรมัน-ไทย 2 3(2-2-5) 
GER 3302 (GN 312) ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2 3(2-2-5) 
GER 3303 (GN 317) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1 3(2-2-5) 
GER 3304 (GN 318) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2 3(2-2-5) 
**GER 3305 
(GN 315 + GN 316) 

ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร  3(2-2-5) 

GER 3401 (GN 336) บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน  3(3-0-6) 
**GER 3402 
(GN 234 + GN 334) 

การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

GER 3403 (GN 337) รอยกรองภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 3501 (GN 355) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตรของเยอรมนี 3(3-0-6) 
GER 3502 (GN 357) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมนี 3(3-0-6) 
GER 3503 (GN 351) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับประวัติศาสตรและการเมืองของกลุม

ประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
3(3-0-6) 

**GER 3601 (LI 373) ระบบหนวยคําและคําภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4101 (GN 473) การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค  3(2-2-5) 
GER 4102 (GN 474) การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง  3(2-2-5) 
GER 4203 (GN 423) การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน เยอรมัน-ไทย  3(2-2-5) 
GER 4204 (GN 424) การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย  3(2-2-5) 
GER 4205 (GN 425) การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย 3(2-2-5) 
**GER 4301 (GN461) ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
**GER 4302 (GN462) ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
GER 4303 (GN 464) ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและสุขภาพ 3(2-2-5) 
**GER 4304 
(GN 411 + GN 412) 

ภาษาเยอรมันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

GER 4401 (GN 433) รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น  3(3-0-6) 
GER 4402 (GN 434) วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1 3(3-0-6) 
GER 4403 (GN 436) วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2  3(3-0-6) 
GER 4404 (GN 438) วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 1945 3(3-0-6) 
GER 4405 (GN 439) เปรียบเทียบวรรณคดี ไทย-เยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4503 (GN 453) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรูดานการสื่อสารมวลชนของ

เยอรมนี 
3(3-0-6) 

GER 4504 (GN 457) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4505 (GN 459) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4506 (GN 452) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ีสําคัญในกลุมประเทศท่ีใช

ภาษาเยอรมัน 
3(3-0-6) 
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GER 4507 (GN 455) บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในโลก
ปจจุบัน 

3(3-0-6) 

GER 4601 (LI 471) อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
GER 4602 (LI 473) วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 
**GER 4603 (LI 475) วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเยอรมัน  3(3-0-6) 
GER 4604 (LI 477) ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน  3(3-0-6) 
GER 4605 (LI 479) ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน 3(3-0-6) 

(3) หมวดวิชาโท          24 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรท่ีไมซํ้ากับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโทใน

คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได  ตามกฎเกณฑดังนี้ 
(1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
(2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามกฎเกณฑวิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณีท่ี

กฎเกณฑวิชาโทในคณะดังกลาวมีจํานวนหนวยกิตไมถึง 24 หนวยกิต ใหเปนสิทธิของนักศึกษาท่ี
จะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หนวยกิต 

(3) สําหรับคณะท่ีไมมีกฎเกณฑวิชาโทเพ่ือนักศึกษาตางคณะ ใหถือกฎเกณฑวิชาโทของคณะ
มนุษยศาสตรเปนหลัก 

(4) กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาโทจะตองไมซํ้ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 

รายละเอียดอ่ืนๆ ในการเรียนวิชาโทใดๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของนั้น 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ (1) หรือ ขอ (2) ขอใดขอหนึ่งเทานั้น ดังนี้ 

(1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับ
กระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
หากเรียนวิชาคูซํ้า คณะมนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตใหเพียงกระบวนวิชาเดียว 

(2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU300) สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 
แทนหมวดวิชาเลือกเสรี และเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 

3.1.5 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
HIS 1001 (HI 101)    อารยธรรมตะวันตก                                                    3 หนวยกิต 
HIS 1002 (HI 102)    อารยธรรมตะวันออก    
LIS 1001 (IS 101)     สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา                             2 หนวยกิต 
PHI 1003 (PY 103)   ปรัชญาเบื้องตน                                                        3 หนวยกิต 
RAM 1000 (RU 100) ความรูคูคุณธรรม                                                    (3) หนวยกิต 
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน                                3 หนวยกิต 
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใชภาษาไทย                                         3 หนวยกิต 
GER 1001 (GN 101) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1  3 หนวยกิต 
 รวม           17 หนวยกิต 

(เลือก 1 
กระบวนวิชา) 
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ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

GER 2001 (GN 201)   ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3                                                   3 หนวยกิต    
GER 2101 (GN 226)   การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1                                      3 หนวยกิต 
GER 2102 (GN 223)   การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1                             3 หนวยกิต 
GER 2602 (LI 271)     สัทศาสตรภาษาเยอรมัน                                              3 หนวยกิต 
GER 2501 (GN 253)   ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน                                             3 หนวยกิต 
........... วิชาโท 1 กระบวนวิชา                                                3 หนวยกิต 
                                                        รวม              18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
GER 2002 (GN 202) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4                                                    3 หนวยกิต    
GER 2103 (GN 271) การเขียนภาษาเยอรมัน 1                                                  3 หนวยกิต 
GER 2401 (GN 231) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน                         3 หนวยกิต 
GER 2601 (LI 270)    ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน                                      3 หนวยกิต 
GER ...                   วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา                                        3 หนวยกิต 
....          วิชาโท 1 กระบวนวิชา                                                     3 หนวยกิต 
                                                รวม              18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
GER 3001 (GN 301)   ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1                                         3 หนวยกิต 
GER ....                   วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา  9 หนวยกิต 
.....    วิชาโท 2 กระบวนวิชา                                              6 หนวยกิต 
                                                      รวม              18 หนวยกิต 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ART 1003 (AR 103)    ศิลปวิจักษณ                                                       2 หนวยกิต 

MSA 1003 (MU 103)   ดนตรีวิจักษณ  

ECO 1003 (EC 103)    เศรษฐศาสตรท่ัวไป                                                 3 หนวยกิต 

LAW 1004 (LW 104)   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  

PSY 1001 (PC 103)     จิตวิทยาท่ัวไป  

POL 1100 (PS 103)    รัฐศาสตรท่ัวไป  

HIS 1201 (HI 121)      พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                                              3 หนวยกิต 
THA 1002 (TH 102)    ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                                      3 หนวยกิต 
..........   คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร                                        3 หนวยกิต 
GAS…/HED 1101 พลศึกษา    2 หนวยกิต 
GER 1002 (GN 102)    ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 3 หนวยกิต 
 รวม 19 หนวยกิต 

(เลือก 1 
กระบวนวิชา) 

(เลือก 1 
กระบวนวิชา) 
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ปท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

GER 3002 (GN 302)   ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2                                         3 หนวยกิต 
GER ....                   วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา  9 หนวยกิต 
.....    วิชาโท 2 กระบวนวิชา                                              6 หนวยกิต 
                                                      รวม              18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
GER 4001 (GN 401)   ภาษาเยอรมันระดับสูง 1                                             3 หนวยกิต 
GER ....                   วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา  9 หนวยกิต 
.....    วิชาโท 2 กระบวนวิชา                                              6 หนวยกิต 
                                                      รวม              18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
GER 4002 (GN 402)   ภาษาเยอรมันระดับสูง 2                                             3 หนวยกิต 
....                   วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา                                        15 หนวยกิต  
                                                      รวม              18 หนวยกิต 

 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

3.2 อาจารยประจําหลักสูตร  
ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1.  นางสาวอัญชลี โตพึ่งพงศ 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย  

 

Ph.D. Didaktik der 
Deutschen 

Sprache und 
Literatur 

Otto-Friedrich-
Universität 
Bamberg 

Germany 2548 

   อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศ
ไทย 

2540 

   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศ
ไทย 

2537 

2. นางสาวจินดา ศรีรัตนสมบุญ ผูชวย
ศาสตราจารย 

อ.ด. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศ
ไทย 

2554 

   อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศ
ไทย 

2530 

   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศ
ไทย 

2526 

 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

 
ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

3. นางสาวประภาวดี กุศลรอด ผูชวย
ศาสตราจารย  

Ph.D. 
Deutsch als 

Fremdsprache 
Universität Kassel Germany 2546 

 M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2542 

 M.A. Germanistik Middlebury 
College, Vermont 

และ Johannes 
Gutenberg- 

Universität, Mainz 

USA และ
Germany 

2540 

 ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ประเทศไทย 2526 

4. Ms. Michaela Vagasowa อาจารย M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Augsburg 

Germany 2553 

5. นางสาวพัชรินทร ชัยวรรณ    อาจารย ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะ 

ภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ประเทศไทย 2548 

ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ประเทศไทย 2536 

 
3.3 อาจารยประจํา 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. นางสาวอัญชลี โตพึ่งพงศ ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 
 
 

อ.ม. 
 

อ.บ. 

Didaktik der 
Deutschen 

Sprache und 
Literatur 

Otto-Friedrich-
Universität 
Bamberg 

Germany 2548 

   ภาษาเยอรมัน 
 

ภาษาเยอรมัน 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 
 

ประเทศไทย 

2540 
 

2537 

2. นางสาวจินดา ศรีรัตนสมบุญ ผูชวย
ศาสตราจารย 

อ.ด. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 2554 

   อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 2530 

   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 2526 

3. นางสาวประภาวดี กุศลรอด ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2546 

   M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2542 

   M.A. Germanistik Middlebury 
College, Vermont 

และ Johannes 
Gutenberg-

Universität, Mainz 

USA และ 
Germany 

2540 

   ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ประเทศไทย 2526 
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ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

4. นายธนกร แกววิภาส อาจารย Ph.D. Germanistik/ 
Deutsch als 
Fremd- und 

Zweitsprache 

Universität Kassel Germany 2550 

M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität Kassel Germany 2545 

ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 2540 

5. 
 

 

นางสาวพัชรินทร ชยัวรรณ อาจารย ศศ.ม. ภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษา 
ตางประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 

ประเทศไทย 2548 

ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ประเทศไทย 2536 

6. PD Dr. Salifou Traoré อาจารย Postdoc Modern German 
Linguistics, 

German as a 
Foreign 

Language 

Universität des 
Saarlandes 

Germany 2549 

Ph.D. German 
Linguistics 

University des 
Saarlandes 

Germany 2543 

M.A. German 
Linguistics 

University des 
Saarlandes 

Germany 2539 

M.A. German 
Linguistics 

Bamako 
University และ 
University des 

Saarlandes 

Mali และ 
Germany 

2532 

7. Ms. Michaela 
Zimmermann 

อาจารย M.A. Germanistik und 
Anglistik 

Universität Trier Germany 2538 

8. Ms. Michaela Vagasova อาจารย M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Augsburg 

Germany 2553 

9. Ms. Tefide Avci อาจารย M.A. Deutsch als 
Fremdsprache 

Universität 
Bielefeld 

Germany 2545 

10. นางสาวภาคินี อัครมาส รอง
ศาสตราจารย 

M.A. Germanistik Universität Bonn Germany 2521 

 
3.4 อาจารยพิเศษ 

ลํา
ดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นางเสาวภาค ธาระวานิช รอง
ศาสตราจารย 

  M.A German University of 
Kansas 

USA 2525 

   อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 2508 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ไมมี 
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     4.2 ชวงเวลา 

           ไมมี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ไมมี 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไมมี 
5.1. คําอธิบายโดยยอ  

ไมมี 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/ 
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค 

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ ในการสอน มีการสอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
อาทิ การแตงกายท่ีเหมาะสมกับโอกาสและวัย มารยาททางสังคมท้ัง
สังคมไทยและสังคมของกลุมชนอ่ืน การสื่อสารโดยใชภาษา น้ําเสียงและ
ทาทางท่ีดีมีมารยาทและเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

มีการมอบหมายใหนักศึกษาไดทํางานท้ังในระดับบุคคลเพ่ือแสดงวินัยและ
ความรับผิดชอบตอตนเอง และทํารายงานกลุมท่ีเปนท้ังหัวหนากลุมและคน
ในกลุม เพ่ือฝกการเปนผูนําท่ีรับผิดชอบและมีความสามารถ และเปนผู
ตามท่ีดีและมีวินัย เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอกลุม การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดรวมอภิปราย ซักถาม ตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแสดงความเขาใจและความมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูและสอดแทรกกฎเกณฑ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
เนื้อหานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสังคม
ในขณะประกอบอาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
หลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล มี

ความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
(2) การอภิปรายกลุม 
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(3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
(4) บทบาทสมมติ 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
(2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดมาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
(3) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4) ประเมินผลการทํารายงานท่ีมอบหมายความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู  
2.2.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู

ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไข

ปญหา 
(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกตใช 
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในวิชาอยางตอเนื่อง 
(5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  ไดแกบรรยายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี การอภิปรายกลุม การ

ทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาและมอบหมายใหคนควาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา
สรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใชปญหาและโครงงาน ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากการนําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(3) ประเมินจากรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

2.3.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษา

จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชา อาจารยตอง
เนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนใน
ลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหา 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถตีความและประเมินขอมูลเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
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2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝกฝนทักษะการสื่อสารท้ัง การพูด การเขียน การอาน และการฟง 
(2) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
(3) อภิปรายกลุม 
(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) ประเมินโดยใชแบบทดสอบปลายภาค 
(2) การทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ ตลอดจนคน

ท่ีมาจากตางวัฒนธรรม ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตอง
สอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา  

(1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
(2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ทํางานเปนกลุม 
(3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล 
(3) การนําเสนอรายงาน 
(4) ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ีศึกษาและฝกทักษะการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมชั้น 
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) ประเมินตนเองและเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
(2) รายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
(3) รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.5 การพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

2.5.1 คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา 
(1) สามารถใชภาษาในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การอานและการฟง 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล 
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลและคัดเลือกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถนําเสนอขอมูลโดยเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนา 
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
(1) การทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) ทดสอบทักษะในการสื่อสาร 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
ราย 
วิชา 

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1
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คณุ
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 จ
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รติ
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) 

มีวิ
นัย

 ต
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ตอ
เว

ลา
แล

ะค
วา

มร
ับผ

ดิช
อบ

ตอ
ตน

เอ
งแ

ละ
สัง

คม
 

 

(3
) 

เค
าร

พก
ฎร

ะเ
บีย

บแ
ละ

ขอ
บัง

คับ
ตา

งๆ
 ข

อง
อง

คก
รแ

ละ
สัง

คม
 

 

(4
) 

มีจ
รร

ยา
บร

รณ
ทา

งวิ
ชา

กา
รแ

ละ
วิช

าชี
พ 

 

(1
) 

มีค
วา

มร
ูแล

ะค
วา

มเ
ขา

ใจ
เกี่

ยว
กับ

หล
ักก

าร
แล

ะท
ฤษ

ฎีที่
สํา

คัญ
ใน

เนื้
อห

าส
าข

าวิ
ชา

 
 

(2
) 

สา
มา

รถ
วิเ

คร
าะ

หป
ญ

หา
 เข

าใ
จ 

รว
มทั้

งป
ระ

ยุก
ตค

วา
มร

ู ทั
กษ

ะแ
ละ

กา
รใ

ชเ
คร

ื่อง
มือ

ที่
เห

มา
ะส

มกั
บก

าร
แก

ไข
ปญ

หา
 

 
(3

) 
สา

มา
รถ

ติด
ตา

มค
วา

มก
าว

หน
าแ

ละ
วิวั

ฒ
นา

กา
รใ

นส
าข

าวิ
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กา
ร/

วิช
าชี

พ 
รว

มทั้
งก

าร
นํา

ไป
ปร

ะย
ุกต

ใช
 

 
(4

) 
รู 

เข
าใ

จแ
ละ

สน
ใจ

พัฒ
นา

คว
าม

รู 
คว

าม
ชํา

นา
ญ

ใน
วิช

าอ
ยา

งต
อเ

นื่อ
ง 

 

(5
) 

สา
มา

รถ
บูร

ณ
าก

าร
คว

าม
รูใ

นส
าข

าวิ
ชา

กับ
คว

าม
รูใ

นศ
าส

ตร
อื่น

 ๆ
 ที่

เกี่
ยว

ขอ
ง 

 

(1
) 

คิด
อย

าง
มีวิ

จา
รณ

ญ
าณ

แล
ะอ

ยา
งเ

ปน
ระ

บบ
 

 

(2
) 

สา
มา

รถ
วิเ

คร
าะ

หแ
ละ

สร
ุปป

ระ
เด

น็ป
ญ

หา
 

 

(3
) 

สา
มา

รถ
ปร

ะย
ุกต

คว
าม

รูแ
ละ

ทัก
ษะ

กับ
กา

รแ
กไ

ขป
ญ

หา
ได

อย
าง

เห
มา

ะส
ม 

 

(4
) 

สา
มา

รถ
ตีค

วา
มแ

ละ
ปร

ะเ
มิน

ขอ
มูล

เพื่
อใ

ชใ
นก

าร
แก

ไข
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หา
อย

าง
สร

าง
สร

รค
 

 

(1
) 

พัฒ
นา

ทัก
ษะ

ใน
กา

รส
รา

งส
ัมพั

นธ
ภา

พร
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วา
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ูเร
ียน

ดว
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น 
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) 

พัฒ
นา

คว
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นผ

ูนํา
แล

ะผ
ูตา
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ทํา
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นเ

ปน
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ุม 
 

(3
) 

พัฒ
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กา
รเ

รีย
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ูดว
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ผิด
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าย

ให
คร

บถ
วน

ตา
ม

กํา
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ดเ
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า 
 

(1
) 

สา
มา

รถ
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ภา
ษา

ใน
กา

รส
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กา
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ด 
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รอ
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ฟง
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) 

มีทั
กษ

ะใ
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าร
วิเ

คร
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หข
อม

ลู 
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) 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ขอ 16 และขอ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
กําหนดใหอาจารยหรือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการใหคะแนน 

การใหเกรดของแตละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู
ประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ป
ท่ี 5 เปนตน 
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต โดยประเมินจากแบบสอบถาม 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ี
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง
สาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
      เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ขอ 20 และขอ 21 และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  
2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง

โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เก่ียวกับบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของหลักสูตร  
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ 

1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพ่ีเลี้ยงโดยอาจารยใหมสังเกตการณ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผลของอาจารย
ผูมีประสบการณ 

1.3  จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารย 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.1.1  สงเสริมใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 
2.1.2  สนับสนุนใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอน 
2.1.3  สนับสนุนใหเขารวมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
2.2.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในสาขาวิชาการและขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.2.2  สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
2.2.3  สนับสนุนทุนใหแกอาจารยในการทําวิจัย ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย 

 



24 
 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.1 การบริหารหลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มีอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทํา
หนาท่ีพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร รวมท้ังมีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน 
ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมๆ 
ทางดานภาษาเยอรมัน 
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการเรียนท่ี
สรางท้ังความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)  
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ 
ผูชวยสอน เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู 
5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทและหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน  
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานภาษาเยอรมัน หรือในดานท่ีเก่ียวของ 
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป 

-หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานภาษาเยอรมัน มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
- จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ และ

วิชาเรียนท่ีมีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดวยตนเอง 
- จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย 
-จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู โดย
นักศึกษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  4 ป 
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ  4 ป 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย 

อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

 

 
1.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

    - การบริหารงบประมาณ 
ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ัง

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา 

    - ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
คณะมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการ

บริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน  สวนระดับคณะก็มีหนังสือ  ตําราเฉพาะทาง  นอกจากนี้คณะ
มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

(1)  อาคารท่ีทําการคณะมนุษยศาสตรและอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหงและวิทยาเขต
ปจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี 

(2)  แหลงศึกษาคนควา หองสมุดคณะมนุษยศาสตร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง และอ่ืน ๆ  
    - การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

         คณะฯ มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น  อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปน  สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือ
หนังสือดวย 

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย  เพ่ือบริการหนังสือ  ตํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะจะตองจัดสื่อการ
สอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร  เครื่องถายทอดภาพ   3  มิติ 
เครื่องฉายสไลด เปนตน 

    - การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
         คณะฯ มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดานอาคารสถานท่ี หองบรรยาย สื่อการสอน หนังสือ 
ตํารา ระบบการสืบคนขอมูล และโสตทัศนูปกรณ รวมท้ังมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการ
จัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี 
ดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ท่ีเพียบพรอม 
เพ่ือสนับสนุนท้ังการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพ่ือ
การเรียนรูไดดวยตนเองอยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

 รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของ
ระบบเครือขายตอหัวนักศึกษา 
 สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 

และสื่อดิจิทัล ท่ีมีใหบริการ และ
สถิติการใชงานหนังสือตํารา สื่อ
ดิจิทัล  
 ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ  

 

 
1.3 การบริหารคณาจารย 

    - การรับอาจารยใหม 
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

    - การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
         สรางความเขาใจในระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนแกคณาจารยผูสอนรายวิชาใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด  ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยอาจารยผูสอน/อาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 

    - การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
         อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญ  เนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา  ดังนั้น
ทางคณะฯ จึงกําหนดนโยบายวา ก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยาย
รวมกับผูสอนหลัก อยางนอยวิชาละ  3 ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้นจะตองเปนผูมีประสบการณตรง  หรือมีวุฒิการศึกษา
อยางต่ําปริญญาโท 

(1) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณจริง โดยเปนไปตามระเบียบ 

(2) คณาจารยท่ีไดรับเชิญมาสอนตองมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร โดยประสานงาน
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิใหเปนไปตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบและมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 - การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการ

สอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิชาท่ีมีการ
ฝกปฎิบัติ 

(1) จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการบริหารอยางสมํ่าเสมอ 
(2) สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการและโครงการวิจัยของสาขาวิชา  

 
1.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 - การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

(1) มีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา โดยกําหนด
ตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบหรือขอคําปรึกษา  

(2) จัดระบบแนะแนวเก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการฝกงาน 
  - การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  

กรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยเก่ียวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอทราบขอเท็จจริงตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย        
 
2. ความตองการของตลาดแรงงานสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

สําหรับความตองการกําลังคนสาขาภาษาเยอรมันนั้น  คาดวามีความตองการสูงมาก จากแผนพัฒนาแหงชาติ ได
กําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีถึงดีมาก ท้ังนี้ คณะฯ โดยความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย จะจัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
       (1) สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
       (2) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต กอนหลักสูตรครบรอบ 5 ป เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
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3. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 

ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบรวมประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกรายวิชาท่ีเปด
สอน 

× × × × × 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
หลังสิ้นสุดปการศึกษาภายใน 90 วัน หลังสอบซอม 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

× × × × × 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

- 
 

× × × × 

(8)  อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)       ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - × 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80 (ขอ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ควรประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชาในชวงกอนการสอน และ/หรือ การปรึกษา หารือ
กับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ควรวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะหผลการ
เรียนของนักศึกษาหลังการสอน 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และ
กําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

ประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

      1.3 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากกลุม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูใช
บัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพอยางนอย 3 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต มาวิเคราะห
เพ่ือประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดย 
- จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
- จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

 

1.  ช่ือหลักสูตร 

     หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน 

     A Minor Program in German 

 

2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

     ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

3.  หลักการ เหตุผลและวัตถุประสงคในการปรับปรุงหลักสูตร 

     3.1  หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร  ไดเปดสอนวิชาภาษาเยอรมันเปนวิชาโท 
มาตั้งแต พ.ศ. 2520 และไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันมาแลว 3 ครั้ง  จนในป 
พ.ศ. 2555 ทางคณะมนุษยศาสตรไดพิจารณาเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรของทุกสาขา 
วิชา  ท้ังนี้ เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย  มีเนื้อหาสอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมปจจุบัน  และเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน  สามารถใชความรูคูคุณธรรม  ในการประกอบอาชีพได
อยางประสบความสําเร็จ  กอใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ สอดคลองกับหลักปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

     3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.2.1  วัตถุประสงค 
                    3.2.2.1   เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจาของภาษา 
           3.2.2.2  เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีความรูความสามารถในหมวดทักษะภาษาเยอรมัน  
                                ภาษาเยอรมันเฉพาะดาน ภาษาศาสตร วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน 

           3.2.2.3  เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมทางวิชาการในการศึกษาภาษาเยอรมันระดับ 

                                ท่ีสูงข้ึนตอไปได 

 

4.  กําหนดการเปดสอน 

     หลักสูตรมีกําหนดเปดสอนตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2555 

 

5.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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6.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

     เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

7.  อาจารยผูสอน 

      7.1  อาจารยสังกัดสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร  
                มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      7.2  อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีคณะมนุษยศาสตรเสนอใหมหาวิทยาลัย 

            รามคําแหงแตงตั้ง 

 

8.  จํานวนนักศึกษา 

     จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
มีดังนี้ 
 

นักศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

นักเรียนท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - - - 

 

9.  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

      ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและคณะมนุษยศาสตร       

 

10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

      ใชรวมกับหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปดสอนอยูแลว 

 

11. งบประมาณ 

      ใชงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

12. หลักสูตร 

      12.1  จํานวนหนวยกิตรวม       24  หนวยกิต 

        12.2  โครงสรางของหลักสูตร 

     วิชาโทบังคับ        12  หนวยกิต 
     วิชาโทเลือก        12  หนวยกิต 

      12.3  รายวชิา 

    12.3.1 วิชาโทบังคับ 12 หนวยกิต 
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    12.3.1.1 นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเรียน  
4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
     GER 1001 (GN 101) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1    3 (2-2-5) 
     GER 1002  (GN 102) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2    3 (2-2-5) 
     GER 2001  (GN 201) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3    3 (2-2-5) 
     GER 2002  (GN 202) ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4    3 (2-2-5) 

 

    12.3.1.2  นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชาศึกษาท่ัวไปแลว ใหเรียน  
4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
      GER 3001  (GN 301) ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1   3 (2-2-5) 
     GER 3002  (GN 302) ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2   3 (2-2-5) 
     GER 4001  (GN 401) ภาษาเยอรมันระดับสูง 1   3 (2-2-5) 
     GER 4002  (GN 402) ภาษาเยอรมันระดับสูง 2   3 (2-2-5) 

 

   12.3.2  วิชาโทเลือก 12 หนวยกิต 

   ใหนักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดของสาขาวิชาภาษาเยอรมันท่ีไมใชวิชาโทบังคับ แตท้ังนี้เม่ือนับ
รวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแลวตองประกอบดวยกระบวนวิชาในระดับ 3000 ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 
12 หนวยกิต 
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13. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
       

13.1 ความแตกตางของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม 24 หนวยกิต  แบงเปน 
วิชาโทบังคับ 12 หนวยกิต 
 
1. นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชา
ศึกษาท่ัวไป ใหเรียน 4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
GN 101 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GN 102 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GN 201 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 
GN 202 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
 
2. นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชา
ศึกษาท่ัวไปแลว ใหเรียน 4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
GN 301 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GN 302 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GN 401 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GN 402 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 
 
วิชาโทเลือก 12 หนวยกิต 
1.  ใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได ของ
สาขาเยอรมันท่ีไมซํ้ากับวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาโท
บังคับ 
2.  เม่ือนับหนวยกิตรวมกับวิชาโทบังคับแลว  ตองเปน
วิชาในระดับ 300-499 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 

 
กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม 24 หนวยกิต  แบงเปน 
วิชาโทบังคับ 12 หนวยกิต 
 
1. นักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชา
ศึกษาท่ัวไป ใหเรียน 4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
 
2. นักศึกษาท่ีไดเลือกเรียนภาษาเยอรมันเปนวิชา
ศึกษาท่ัวไปแลว ใหเรียน 4 กระบวนวิชา  ตอไปนี้ 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 
 
วิชาโทเลือก 12 หนวยกิต 
1.  ใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได ของ
สาขาเยอรมันท่ีไมซํ้ากับวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาโท
บังคับ 
2.  เม่ือนับหนวยกิตรวมกับวิชาโทบังคับแลว  ตองเปน

วิชาในระดับ 3000 ข้ึนไป ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 
13.2  ความแตกตางของกระบวนวิชาในหมวดตางๆ 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

GN 101 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GN 102 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GN 201 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 

 

หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
GN 202 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
GN 301 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GN 302 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GN 401 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GN 402 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 

 

 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 

 

หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป 
GN 223 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
(GN 323) 
GN 226 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
GN 271 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 
(GN 371) 
GN 326 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2 
GN 324 การอานภาษาเยอรมันพ่ือความเขาใจ 2 
GN 372 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 
GN 473 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค 
GN 474 การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง 
 
 
GN 321 การแปลเยอรมัน – ไทย 1 
GN 322 การแปลเยอรมัน – ไทย 2 
GN 423 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           เยอรมัน-ไทย 
GN 424 การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 
GN 425 การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย 
 

 

หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป 
GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
(GN 323)  
GER 2101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 
 
GER 3101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2 
GER 3102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2 
GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 
GER 4101 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค 
GER 4102 การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง 
 
หมวดทักษะการแปล 
GER 3201 การแปลเยอรมัน – ไทย 1 
GER 3202 การแปลเยอรมัน – ไทย 2 
GER 4203 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน  
                 เยอรมัน-ไทย 
GER 4204 การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 
GER 4205 การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย 
 

 

 
หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 
GN 212 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1 
GN 312 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2 
GN 315 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
           รฐัศาสตร 1 
GN 316 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
           รฐัศาสตร 2 

 

 
หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1 
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2 
**GER 3305 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
                รฐัศาสตร  
(GN 315 + GN316)  
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

GN 317 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1 
(GN 376) 
GN 318  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2 
(GN 377)  
GN 411  ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ(GN 
421) เทคโนโลยี 1 
GN 412  ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ 
(GN 422) เทคโนโลยี 2 
GN 461 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1 
(GN 471) 
GN 462  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2 
(GN 472) 
GN 463 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงาน 
GN 464 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและ 
           สุขภาพ 
 

GER 3303  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1 
 
GER 3304  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2 
 
**GER 4304 ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ 
                 เทคโนโลย ี
  (GN 411, GN 412) 
 
**GER 4301 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 1 
  (GN 461) 
**GER 4302 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 2 
  (GN 462) 
 
GER 4303 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและ 
              สุขภาพ 
 

 

หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 
GN 231 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี 
           ภาษาเยอรมัน 
GN 232 ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน  
GN 234 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน1 
GN 334 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน 2 
GN 235 วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน 
GN 336 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 
GN 337 รอยกรองภาษาเยอรมัน 
GN 433 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น 
GN 434 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1 
GN 436 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2 
GN 438 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 
           1945 
GN 439 เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน 
 

 

 

 

หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 
GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี 
              ภาษาเยอรมัน 
GER 2402 ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
              ภาษาเยอรมัน 
**GER 3402 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
                 ภาษาเยอรมัน 
(GN 234 + GN 334) 
 
GER 2403 วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน 
GER 3401 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 
GER 3403 รอยกรองภาษาเยอรมัน 
GER 4401 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น 
GER 4402 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1 
GER 4403 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2 
GER 4404 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 
              1945 
GER 4405 เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 
1. ประเทศเยอรมัน 
GN 253 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GN 255 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความ 
           เปนอยูของชาวเยอรมัน 
GN 355 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตร 
           ของเยอรมนี 
GN 357 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
           และสังคมของเยอรมนี 
GN 453 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรูดาน 
           การสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 
GN 457 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญา 
           เยอรมัน 
GN 459 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะ 
           เยอรมัน 
2. กลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GN 351 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับประวัติ  
           ศาสตรและการเมืองของกลุมประเทศท่ีใช 
           ภาษาเยอรมัน 
GN 452 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี 
           สําคัญในกลุมประทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GN 455 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศ 
           ท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 
 

หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 
 
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GER 2502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความ 
              เปนอยูของชาวเยอรมัน 
GER 3501 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตร 
              ของเยอรมนี 
GER 3502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
              และสังคมของเยอรมนี 
GER 4503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรูดาน 
              การสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 
GER 4504 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญา 
              เยอรมัน 
GER 4505 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะ 
              เยอรมัน 
 
GER 3503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกัประวัติศาสตร 
              และการเมืองของกลุมประเทศท่ีใช 
              ภาษาเยอรมัน 
GER 4506 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี 
              สําคัญในกลุมประทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GER 4507 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุม 
              ประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 
 

 

หมวดภาษาศาสตรเยอรมัน 
LI 270 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
LI 271 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 
LI 373 วิทยาหนวยคําภาษาเยอรมัน 
LI 471 อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน 
LI 473 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน 
LI 475 ภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติภาษาเยอรมัน 
LI 477 ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน 
LI 478 ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียน   
         ภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ 
LI 479 ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน 

 

หมวดภาษาศาสตรเยอรมัน 
GER 2601 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
GER 2602 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 
**GER 3601 ระบบหนวยคําและคําภาษาเยอรมัน 
GER 4601 อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน 
GER 4602 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน 
**GER 4603 วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเยอรมัน 
GER 4604 ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน 
 
 
GER 4605 ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน 
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ภาคผนวก 
 
ก. คําอธิบายรายวิชา 
 1. คําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2. คําอธิบายรายวิชาภาษาเยอรมัน 
ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ค. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
   (Curriculum Mapping) 
ง. กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
จ. ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของคณาจารยในหลักสูตร 
ฉ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ก  
คําอธิบายรายวิชา 
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1. คําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน       3(3-0-9) 
(AG 103)      (Introduction to Agriculture) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
  ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวของกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปจจุบัน และ
ศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร 
  Basic knowledge in agricultural management concerning  economic problem, 
social important and environment studies. 
 
ART 1003 ศิลปวิจักษณ        2(2-0-4) 
(AR 103)      (Art Appreciation) 
  ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอยางจากสมัยโบราณ จนกระท่ังถึงศิลปะในปจจุบัน เนนคุณคาและลีลา
ของศิลปะแตละแบบ การถายทอดความจรรโลงในศิลปะและสรางสรรคศิลปะ 
  A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the 
value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 
 
**BIO 1001 ชีววิทยาเบ้ืองตน       3(3-0-9) 
(BI 103)  (Introduction to Biology) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร) 
  ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องตนของชีววิทยา แบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวิตประจําวัน 
  Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living 
and biology for everyday life. 
 
CMS 1003  เคมีเบ้ืองตน        3(3-0-9) 
(CM 103)     (Introduction to Chemistry) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
  วิทยาศาสตรทางเคมีและการประยุกต เนนหลักเกณฑและทฤษฎีในลักษณะท่ัวไป และการ
ประยุกตหลักวิชาทางเคมีไปใชในอุตสาหกรรมแขนงตางๆ 
  Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and 
theories and various industrial applications. 
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ECO 1003  เศรษฐศาสตรท่ัวไป       3(3-0-6) 
(EC 103)  (General Economics) 

(ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร) 
  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร และเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปประกอบ
การศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะศึกษาคนควาเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตรใหลึกซ้ึงและกวางขวางยิ่งข้ึน 
นักศึกษาจึงตองศึกษากลุมเก่ียววิชาเศรษฐศาสตรเกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญเก่ียวกับปจจัยการผลิต และ
ประเภทตางๆ ของการผลิต การบริโภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแขงขันประเภทตางๆ อุปสงค อุปทาน 
การคลัง การคาระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors 
of production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of 
competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, 
public finance, trade, national income, economic planning, and related topics. 
 
GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ     2(2-0-4) 
(GS 101)       (Sports and exercise for Health) 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 
สําหรับสุขภาพ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปองกัน การปฐมพยาบาล และการฟนฟูการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
  A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and 
exercise for health promotion and testing in physical fitness. Prevention, first aids and 
rehabilitation from sports injuries. 
 
GAS 2601 กรีฑา 1         2(2-0-4) 
(GS 251)       (Track and Field 1) 
  ศึกษาประวัติ การฝกทักษะกรีฑาลูและลาน กติกาและการตัดสินกรีฑาเบื้องตน การทําสนาม
กรีฑา 
  Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic 
umpiring; preparing track and field playing field. 
 
GAS 2611 วายน้ํา 1        2(2-0-4) 
(GS 241)       (Swimming 1) 
  ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ กติกาและการตัดสินวายน้ําเบื้องตน 
  Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing  
  
GAS 2701 ฟุตบอล 1        2(2-0-4) 
(GS 271) (Soccer 1) 
  ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสินฟุตบอลเบื้องตน 
  Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 
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GAS 2711 บาสเกตบอล 1        2(2-0-4) 
(GS 281)  (Basketball 1) 
  ศึกษาประวัติ การฝกทักษะบาสเกตบอลเบื้องตน การเลนเปนทีม กติกา และการตัดสิน
บาสเกตบอลเบื้องตน 
  Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic 
refereeing. 
 
GAS 2721 วอลเลยบอล 1        2(2-0-4) 
(GS 291)       (Volleyball 1) 
  ศึกษาประวัติ การฝกทักษะ การเลนเปนทีม กติกาและการตัดสินวอลเลยบอลเบื้องตน 
  Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and 
beginning refereeing. 
 
GAS 2801 การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย     2(2-0-4) 
(SS 237)    (Body Conditioning) 
  ศึกษาหลักการสรางเสริม คุณคาและประโยชนของสมรรถภาพทางกาย การสรางโปรแกรม และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness; 
developing body conditioning program; evaluation of physical fitness.  
 
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด        2(2-0-4) 
(GS 231)       (Minor Game) 
  ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการทางทฤษฎีและฝกปฏิบัติ รวมท้ังการเปนผูนําเบ็ดเตล็ด 
  Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including 
minor game leadership. 
 
GAS 2803 กิจกรรมเขาจังหวะ       2(2-0-4) 
(GS 233)       (Rhythmic Activities) 
  ศึกษาประวัติความเปนมา หลักการและการฝกทักษะการเคลื่อนท่ีประกอบจังหวะการเตนรํา
พ้ืนเมือง และการสรางสรรคกิจกรรมเขาจังหวะ 
  Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements 
required in performing folk dance, creating rhythmic activities. 
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GAS 3504 ตะกรอ         2(2-0-4) 
(GS 375) (Takraw) 
  ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ ตะกรอวง ตะกรอลอดบวง เซปคตะกรอ กติกาและการเปน
ผูตัดสินตะกรอ โดยเนนเซปคตะกรอ 
  Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring 
takraw, sapak takraw; rules; and refereeing, particularly, of sapak takraw. 
 
GAS 3601 เทนนิส 1        2(2-0-4) 
(GS 341)   (Tennis 1) 
  ศึกษาประวัติ และการฝกทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสินเทนนิสเบื้องตน 
  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
 
GAS 3801 ศิลปปองกันตัว        2(2-0-4) 
(GS 343)       (Self-Defense) 
  ศึกษาหลักการและการฝกทักษะศิลปปองกันตัว และการนําไปใช 
  Study the principles of self-defense; training in the arts of self-defense; 
application. 
 
GAS 4605 แบดมินตัน        2(2-0-4) 
(GS 448)        (Badminton) 
  ศึกษาประวัติ หลักการและฝกทักษะ กติกา การเปนผูตัดสิน และการสอนแบดมินตัน 
  Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and 
instructing. 
 
GAS 4804 โยคะ         2(2-0-4) 
(GS 440) (Yoga) 
  ศึกษาประวัติ หลักการ คุณคาและฝกทักษะโยคะ ใหถึงข้ันเปนผูนําหรือผูสอนได 
  Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable 
students to become yoga leader or instructor. 
 
GLY 1003 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
(GY 103)       (Introduction to Geology) 
  ศึกษาถึงความรูข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา แร และ หิน และ
ซากดึกดําบรรพเบื้องตน 
  Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to 
the minerals, rocks and fossils. 
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HED 1101   การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต      2(2-0-4) 
(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life 
  ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพบุคคลท้ังรางกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะตาง ๆ ของ
รางกาย เนนการปฏิบัติและการสรางเสริมสุขภาพ องคประกอบเก่ียวกับโครงการสุขภาพ และปญหาสุขภาพของ
บุคคล 
  Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs 
function though good health practice and health promotion, components of health program, 
personal health problem. 
 
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก       3(3-0-6) 
(HI 101)        (Western Civilization) 
  ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเนน
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการท่ีอารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 18 
  A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 
societies, from ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western 
civilization and its dominance in the world since the 18th century. 
 
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก       3(3-0-6) 
(HI 102)    (Eastern Civilization) 
  ศึกษาความเปนมา พัฒนาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแตยุคโบราณถึงยุค
ใหม โดยเนนเฉพาะลักษณะเดนของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบตอการทาทายของอารยธรรม
ตะวันตกท่ีครอบงําในยุคใหม 
  A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, 
from antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of 
Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern times. 
 
HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
(HI 121)    (Foundations of Thai Culture) 
  ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยใหม โดยเนนลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on 
unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
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INT 1005 ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
(IT 105)         (Introduction to Computer Systems) 
  ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ระบบเลขฐานตางๆ องคประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร
ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร การสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบสารสนเทศประเภทตาง ๆ  
แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกตใชระบบงานคอมพิวเตอร ผลกระทบทางสังคม และ
จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร 
  History of computer, number system, components of computer system: 
hardware,  software; data communication, computer network, various types of information 
systems, programming development concept, computer applications, social impacts and ethical 
issues on computer using. 
 
LAW 1004    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป     3(3-0-6) 
(LW 104) (Introduction to Law) 
  ศึกษาลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคลและ
ความสามารถ สิทธิและการใชสิทธิ ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล 
ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 
  A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons 
and capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 
 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา     2(2-0-4) 
(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 
  ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระบบ
การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายสารสนเทศและอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควา
และเผยแพรสารสนเทศ วิธีการคนควา การทํารายงานและการอางอิงในงานวิชาการ 
  A study of roles and importance of information, information sources, automated 
library, information storage and retrieval system, information technology, information network 
and internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing 
and academic reference are also included. 
 
MET 1003    อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
(MT 103)      (Fundamental of Meteorology) 
  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้น การควบแนนและ
ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดตาง ๆ ของหยาดน้ําฟาและการควบแนน ความกดอากาศและลม ระบบการ
หมุนเวียนของอากาศบนพ้ืนโลก มวลอากาศชนิดตาง ๆ รูปแบบของลมฟาอากาศ พายุตาง ๆ ชนิดตาง ๆ ท่ีมีความ
รุนแรง และการวิเคราะหอากาศ 
  Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, 
condensation and atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation Air pressure 
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and winds. Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather 
analysis. 
 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ        2(2-0-4) 
(MU 103) (Music Appreciation) 
  ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ลีลาเก่ียวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร ความเขาใจในองคประกอบของดนตรีอันเปนพ้ืนฐานอันจําเปนแกการฟง ผลงานของนักประพันธ
เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดตางๆ เนนพัฒนาการและความรูเก่ียวกับดนตรีไทย 
  A study of the different types of musical instruments, Western music style as a 
historical development, understanding musical composition in order to appreciate works of the 
world masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the 
development and knowledge of Thai music. 
 
MTH 1003  คณติศาสตรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
 (MA 103)     (Basic Mathematics) 
  (ไมนับหนวยกิตใหนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
  เซต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง เวกเตอร และเมทริกซ หลักการ
แจงนับและความนาจะเปน 
  Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, 
counting principle and probability. 
 
PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
(PY 103) (Introduction to Philosophy) 
  ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตาง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา  
จริยศาสตร และสุนทรียศาสตร พัฒนาการของปรัชญาท้ังตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัย
ปจจุบัน 
  A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, 
Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times 
to modern times. 
 
*PHY 1001 ฟสิกสเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
  (Introduction to Physics) 
  หนวยและการวัดเบื้องตน แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหลคลื่น  
ความรอนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟา และไฟฟาเพ่ือการสื่อสารอะตอมและควอนตัม การแปลงนิวเคลียร 
กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชนในทางสันติ 
  Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics 
waves, heat in atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms  and 
quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   
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POL 1100 รัฐศาสตรท่ัวไป        3(3-0-6) 
(PS 103)    (Introduction to Political Science) 
  ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญๆ 
ในเรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน  ศึกษาประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร 
อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
  The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of 
state, politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in political science 
such as political development, democracy development, political ideology and behavior, 
international relations and public administration. 
 
PSY 1001 จิตวิทยาท่ัวไป        3(3-0-6) 
(PC 103)  (General Psychology) 
  ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
เก่ียวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู พัฒนาการ การเรียนรู ความรูคิด ความจํา อารมณและแรงจูงใจ สติปญญา 
บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม  
  Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic 
of behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion 
and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 
 
RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม           3(3-0-9) 
(RU 100)  (Knowledge and Morality)     (บังคับ ไมนับหนวยกิต) 
  ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนรูของมนุษย การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ภาคภูมิใจในความเปน
ไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง ความรูความเขาใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล สราง
สํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน รูจักพ่ึงตนเอง ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง การประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนําไปใชตามเง่ือนไข
ความรูและคุณธรรม 
  Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human 
learning development strategies, creative thinking, the development of physical and mental 
health, intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, 
human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, 
an understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national cultural principles; 
local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief in conserving natural 
resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and 
capability of self-learning on a continuous basis, the application of theories into practice 
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according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of 
knowledge and morality conditions. 
 
RAM 3000   สหกิจศึกษา         9(0-40-10) 
(RU 300) Cooperative Education 
                   การเรียนรูจากประสบการณการทํางานตามหลัก “เรียนจากการทํา” (Learning by Doing)  
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต เปนเวลาไมนอยกวา 120 วัน ตองจัดทํา
โครงการหรือปฏิบัติงานประจํา มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีให
คําปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษารวมกับพนักงานของสถานประกอบการ/
องคกรผูใชบัณฑิต 
           Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by  
Doing” Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in  
workplaces and organizations which employ graduates. Students must engage in projects, 
ordinary work, and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall 
provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together with 
employees of the workplaces and organizations employing graduates. 
 
SCI 1003 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(SC 103)     (Basic Science) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
  การประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชวิทยาการทางเคมี 
ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือการดํารงชีวิตและการเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 
  Application of modern science in everyday life. An integrated course involving 
chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and implication 
of the physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 
conditions, made by the progress of the physical and biological sciences. 
 
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 
  ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกับมนุษยกับสังคม แนวความคิดท่ัวไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาตอการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความ
ประพฤติของคนในสังคม มนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังความสัมพันธของคนในสังคมในแงตาง ๆ การขัดเกลาทาง
สังคม การจัดชวงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกตใชในสภาพสังคมปจจุบัน 
  A study of the scope of matters concerning humans and society, general 
sociological and anthropological concepts which are applied to the study of society, social 
organizations, social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and 
environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, social 
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stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the application of 
sociological and anthropological knowledge to the present conditions in societies. 
 
STA 1003 สถิติเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
(ST 103)       (Introduction to Statistics) 
  (ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
  การเก็บขอมูล การแจกแจงความถ่ี แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายโมเมนต ความเบ ความ
สูงของยอดโคง ความนาจะเปน การซักตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบขอสมมติฐาน สหสัมพันธ
และการถดถอย 
  Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, 
moments, skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and 
regression. 
 
THA 1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย      3(3-0-6) 
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 
  ศึกษาลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ท้ังระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค 
ตลอดจนการใชราชาศัพทและสํานวนไทย เพ่ือนําไปใชเปนความรูพ้ืนฐานในการฟง พูด อานและเขียน 
  A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, 
and syntax of  the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills 
for listening, speaking, reading, and writing. 
 
THA 1002 ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย      3(3-0-6) 
(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 
  ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน การแบง
ประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทท่ีใชทางวรรณคดี 
  A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, 
including the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
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2. คําอธิบายรายวิชาภาษาเยอรมัน 
 
 
(1) หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 
 
GER 1001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1       3(2-2-5) 
(GN 101)  (Fundamental German 1) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ฝกฝนทักษะท้ัง 4 โดยเนนการออกเสียงภาษาเยอรมันท่ีถูกตอง 
  A study and use of basic German: grammar, vocabulary and expressions for 
everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on pronunciation. 
 
GER 1002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2       3(2-2-5) 
(GN 102)  (Fundamental German 2) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 1001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ฝกฝนทักษะท้ัง 4 โดยเนนการออกเสียง
ภาษาเยอรมันท่ีถูกตอง 
  A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, vocabulary 
and expressions for everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with 
focus on pronunciation. 
 
GER 2001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3       3(2-2-5) 
(GN 201)  (Fundamental German 3) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใช
ในสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4  
  A study and use of basic German continuing from GER 1002: grammar, vocabulary 
and expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills. 
 
GER 2002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4       3(2-2-5) 
(GN 202) (Fundamental German 4) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐานตอจาก GER 2001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใช
ในสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4  
  A study and use of basic German continuing from GER 2001: grammar, vocabulary 
and expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills. 
 
 
 
 



50 
 

 

GER 3001  ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1      3(2-2-5) 
(GN 301) (Intermediate German 1) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงกวา GER 2002 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชใน
สถานการณท่ีซับซอนข้ึน โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4 
  A study and use of German at a higher level than GER 2002: grammar, vocabulary 
and expressions for more complex situations, including intercultural aspects and practicing of 
four skills. 
  
GER 3002  ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2      3(2-2-5) 
(GN 302) (Intermediate German 2) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงกวา GER 3001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชใน
สถานการณท่ีซับซอนข้ึน โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4 
  A study and use of German at a higher level than GER 3001: grammar, vocabulary 
and expressions under particular circumstances, involving intercultural aspects and practicing of 
four skills. 
 
GER 4001  ภาษาเยอรมันระดับสูง 1       3(2-2-5) 
(GN 401) (Advanced German 1) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันระดับสูง ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชในบริบทท่ีซับซอน 
โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4 
  A study and use of advanced German: grammar, vocabulary and expressions for 
particular context, including intercultural aspects with a practice of four skills.  
 
GER 4002  ภาษาเยอรมันระดับสูง 2       3(2-2-5) 
(GN 402) (Advanced German 2) 
  ศึกษาการใชภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงกวา GER 4001 ศึกษาหลักไวยากรณ ศัพทสํานวนท่ีใชใน
บริบทท่ีซับซอนข้ึน โดยสอดแทรกความรูความเขาใจตางวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนทักษะท้ัง 4          
  A study and use of German at a higher level than GER 4001: grammar, vocabulary 
and expressions for particular context, including intercultural aspects with a practice of four 
skills. 
 
(2) หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป 
 
GER 2101  การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1     3(2-2-5) 
(GN 226) (German Listening and Speaking 1) 
  ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาเยอรมันโดยอาศัยสื่อประเภทตาง ๆ  
  A practice of German listening and speaking skills in different situations using 
various kinds of media. 
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GER 2102  การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1     3(2-2-5) 
(GN 223)  (German Reading Comprehension 1) 
  ฝกทักษะการอานในระดับคํา ระดับประโยค และระดับอนุเฉท ตามลําดับ โดยการวิเคราะห
โครงสรางของคําและประโยคในระดับอนุเฉท รวมท้ังการใชเทคนิคการอานตาง ๆ 
  A practice of reading skill to understand words, sentences and paragraphs. An 
Analysis of German word components and types of sentences in paragraphs as well as reading 
techniques are included. 
 
GER 2103  การเขียนภาษาเยอรมัน 1      3(2-2-5) 
(GN 271)  (Writing German 1) 
  ศึกษาลักษณะการเขียนเบ้ืองตนโดยเนนการสรางประโยค เรียบเรียงความตามข้ันตอน ฝกเขียน
จดหมาย ไปรษณียบัตรและบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ ตลอดจนเลาเรื่องจากภาพ  
  A study of the basics of writing with an emphasis on sentence formation and text 
structure. Practice in writing letters, postcards, greeting cards for various occasions, and short 
narrations from pictures. 
 
GER 3101  การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2     3(2-2-5) 
(GN 326) (German Listening and Speaking 2) 
  ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาเยอรมันตอจาก GER 2101 เพ่ือแสดงความเห็นและเสนอแนะ
ในสถานการณท่ีซับซอนข้ึน เชน เทคนิคในการนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 
  A practice in German listening and speaking skills continuing from GER 2101 in 
order to give opinions and making suggestions in more complex situations such as presentation 
skills and public speaking. 
 
GER 3102  การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2     3(2-2-5) 
(GN 324) (German Reading Comprehension 2) 
  ศึกษาทฤษฏีการอานเพ่ือความเขาใจและกลวิธีการอานตัวบทภาษาเยอรมัน  ฝกหัดอานตัวบท
ชนิดตางๆ เพ่ือวัตถุประสงคตางๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2102 มากอน) 
  A study of reading comprehension theories and reading strategies. Practice in 
reading different kinds of German texts for various purposes. (Recommended preliminary course: 
GER 2102) 
 
GER 3103  การเขียนภาษาเยอรมัน 2      3(2-2-5) 
(GN 372) (Writing German 2) 
  ศึกษาหลักการเขียนและการวางโครงเรื่องตอจาก GER 2103 ฝกเลาเรื่องจากภาพ เขียนบรรยาย 
บุคคล และสถานท่ี ตลอดจนฝกเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปของความเรียง (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2103 
มากอน) 
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  A study of the basics of writing techniques and text structuring continuing from 
GER 2103. Practice in narrating from pictures, describing people and places, as well as expressing 
opinions in a short essay. (Recommended preliminary course: GER 2103) 
 
GER 4101  การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค     3(2-2-5) 
(GN 473) (German Creative Writing) 
  ฝกฝนการเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรคโดยใชคําศัพท สํานวนเพ่ือถายทอดความคิดและ
สรางงานวรรณศิลป 
  A practice of the German creative writing using vocabulary and expressions as a 
way of expression and production of literary texts. 
 
GER 4102  การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง      3(2-2-5) 
(GN 474) (German Advanced Writing) 
  ศึกษาโครงสรางและรูปแบบการเขียนตัวบทประเภทตาง ๆ ไดแก บทสรุปความ รายงาน และ 
บทความแสดงประเด็นโตแยง ฝกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนระดับสูง  
  A study of structures and various types of text: summary, report and 
argumentative texts. Practice and development of an advanced writing skill.  
 
(3) หมวดทักษะการแปล 
 
GER 3201  การแปลเยอรมัน-ไทย 1       3(2-2-5) 
(GN 321) (Translation German-Thai 1) 
  ศึกษาหลักการแปลเบื้องตนและปญหาท่ัวไปในการแปล ฝกแปลตัวบทประเภทตาง ๆ (ควรเรียน
กระบวนวิชา GER 2002 มากอน) 
  A study of the foundations of translation as well as a discussion of translation 
problems. Practice in the translating of various types of text into Thai. (Recommended 
preliminary course: GER 2002) 
 
GER 3202  การแปลเยอรมัน-ไทย 2       3(2-2-5) 
(GN 322) (Translation German-Thai 2) 
  ศึกษาแนวทางการแปลตามหลักทฤษฎีตาง ๆ วิเคราะหปญหาในการแปล และฝกแปลตัวบท
ประเภทตาง ๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3201 มากอน) 
  A study of various theories of translation and analysis of translation problems. 
Practice in translating various types of text of a higher degree of complexity. (Recommended 
preliminary course: GER 3201) 
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GER 4203  การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน เยอรมัน-ไทย    3(2-2-5) 
(GN 423) (Translation of Children’s and Juvenile Literature: German-Thai) 
  ฝกฝนทักษะการแปลตัวบทท่ีเปนงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน โดยเนนการใช
ภาษาท่ีสละสลวย เหมาะสมกับบริบท (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3201 มากอน) 
  A practice in translating diverse texts from German children’s and juvenile 
literature with an emphasis on the usage of language aesthetically and stylistically adequate to 
their contexts. (Recommended preliminary course: GER 3201) 
 
GER 4204  การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย     3(2-2-5) 
(GN 424) (Literary Translation: German-Thai) 
  ฝกฝนทักษะการแปลวรรณกรรมภาษาเยอรมันประเภทตาง ๆ โดยเนนการใชภาษาท่ีสละสลวย 
เหมาะสมกับบริบท (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3201 มากอน) 
  A practice in translating diverse German literary texts, with an emphasis on the 
usage of language aesthetically and stylistically adequate to their contexts. (Recommended 
preliminary course: GER 3201) 
 
GER 4205  การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย      3(2-2-5) 
(GN 425) (Translation for Profession: German-Thai) 
  ฝกฝนทักษะการแปลเอกสารราชการภาษาเยอรมันและเอกสารท่ีใชในแวดวงธุรกิจตาง ๆ (ควร
เรียนกระบวนวิชา GER 3201 มากอน) 
  A practice in translating German official documents and business documents. 
(Recommended preliminary course: GER 3201) 
 
(4) หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 
 
GER 2301   ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1     3(2-2-5) 
(GN 212) (German for Tourism 1) 
  ศึกษาการใชศัพทและสํานวนพ้ืนฐานภาษาเยอรมันท่ีใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สํานักงาน
ทองเท่ียว การโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนรานคา (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1002 มากอน) 
  A study of basic vocabulary and expressions used in tourism industry: travel 
agencies, hotels, restaurants and shops. (Recommended preliminary course: GER 1002) 
 
GER 3302  ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2     3(2-2-5) 
(GN 312) (German for Tourism 2) 
  ศึกษาการใชศัพท สํานวนพ้ืนฐานภาษาเยอรมันท่ีใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในระดับท่ีสูง
กวา GER 2301 โดยคํานึงถึงความเขาใจตางวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2301 มากอน) 
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  A study of vocabulary and expressions used in tourism on the higher level than 
GER 2301, taking intercultural aspects in to consideration. (Recommended preliminary course: 
GER 2301) 
 
GER 3303   ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1      3(2-2-5) 
(GN 317)  (German for Tour Guides 1) 
  ฝกทักษะการใชภาษาเยอรมันสําหรับงานมัคคุเทศก จากบทอาน  เอกสาร  และสื่อตางๆ  ท่ี
เก่ียวของกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมไทย ฝกภาคสนาม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2002 มา
กอน) 
  A practice of language skills for tour guides based on texts, documents and other 
media, dealing with geography, history and Thai culture. Field trip required. (Recommended 
preliminary course: GER 2002) 
 
GER 3304  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2      3(2-2-5) 
(GN 318)  (German for Tour Guides 2) 
  ฝกทักษะการใชภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับงานมัคคุเทศก จากบทอาน  เอกสาร  และ
สื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับศิลปะ และประวัติของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจตาง ๆ ฝกภาคสนาม (ควรเรียนกระบวน
วิชา GER 3303 มากอน) 
  A practice of advanced language skills for tour guides based on texts, documents 
and other media dealing with arts and history of various places of interest. Field trip required. 
(Recommended preliminary course: GER 3303) 
 
**GER 3305  ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร    3(2-2-5) 
(GN 315 + GN 316) (German for Law and Political Science) 
  ศึกษาคําศัพทพ้ืนฐาน สํานวนและโครงสรางของภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร  โดย
เนนการอานเพ่ือความเขาใจและการนําไปใช (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2002 มากอน) 
  A study of the basic terms, expressions and structures of German used in the 
field of law and political science with an emphasis on reading comprehension using legal and 
political texts and practical use. (Recommended preliminary course: GER 2002) 
 
**GER 4301    ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 1     3(2-2-5) 
(GN 461) (German for Office and Business 1) 
  ศึกษาการใชคําศัพท สํานวนภาษาเยอรมันท่ีใชในสํานักงานและในแวดวงธุรกิจ เนนการฟงและ
การพูดในสถานการณตาง ๆ ฝกฝนทักษะการสื่อสารท่ีใชในหนวยงานตางๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3002 มา
กอน) 
  A study and use of German vocabulary and expressions for office and in the field 
of business, with an emphasis on listening and speaking in various situations. Practice of 
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communication skills in various professional branches. (Recommended preliminary course: GER 
3002) 
 
**GER 4302    ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 2     3(2-2-5) 
(GN 462) (German for Office and Business 2) 
  ศึกษาการใชคําศัพท สํานวนภาษาเยอรมันท่ีจําเปนในแวดวงธุรกิจในระดับท่ีสูงข้ึน เนนการเขียน
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนฝกฝนทักษะการสื่อสารท่ีใชในหนวยงานตางๆ ดูงานในสํานักงาน (ควรเรียน
กระบวนวิชา GER 4301 มากอน) 
  A study and use of advanced German vocabulary and expressions in the field of 
business, with an emphasis on writing for business purposes. Practice of communication skills in 
various professional branches. On-site observation of offices. (Recommended preliminary 
course: GER 4301) 
 
GER 4303    ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและสุขภาพ    3(2-2-5) 
(GN 464) (German for Beauty and Health Care Business) 
  ศึกษาการใชคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันท่ีใชในงานบริการดานความงาม 
สุขภาพ และการรักษาพยาบาล ฝกฝนทักษะการสื่อสาร และดูงานดานการบริการความงามและสุขภาพ (ควรเรียน
กระบวนวิชา GER 3002 มากอน) 
  A study of vocabulary, expressions and structures used in beauty and health care 
service. Practice of communication skills and on-site observation of beauty and health care 
services. (Recommended preliminary course: GER 3002) 
 
**GER 4304    ภาษาเยอรมันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       3(2-2-5) 
(GN 411 + GN 412) (German for Sciences and Technology) 
  ศึกษาคําศัพท สํานวนจากบทอานภาษาเยอรมันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีคัดเลือกมาโดย
เนนการอานเพ่ือความเขาใจ (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3002 มากอน) 
  A study of vocabulary and expressions from selected German texts on sciences 
and technology, with an emphasis on reading comprehension. (Recommended preliminary 
course: GER 3002) 
 
(5) หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 
 
GER 2401  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาเยอรมัน    3(3-0-6) 
(GN 231) (Introduction to German Literature) 
  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีภาษาเยอรมันตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยสังเขป เนนการศึกษา
ศัพทเฉพาะของวรรณคดีเยอรมันประเภทตาง ๆ จากงานวรรณคดีท่ีคัดเลือกมา (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1002 
มากอน) 
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  A survey of German literature from its beginnings to the present, with an 
emphasis on the special terminology of the literary genre of selected texts. (Recommended 
preliminary course: GER 1002) 
 
GER 2402  ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน   3(3-0-6) 
(GN 232) (A Brief Survey of German Children’s and Juvenile Literature) 
  ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบของวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน ตลอดจน
นักเขียนท่ีมีชื่อเสียง  
  A brief study of the historical background and literary genres of German 
children’s and juvenile literature as well as significant authors.  
 
GER 2403  วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(GN 235) (German Folk Literature) 
  ศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน นิทาน ตํานาน และ สุภาษิต ศึกษาประวัติความเปนมา
และลักษณะเดนของวรรณกรรมแตละประเภท 
  A study of German folk literature from the German-speaking countries: fairy tales, 
legends and traditional sayings, focusing on their development and genre-specific features. 
 
GER 3401  บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน       3(3-0-6) 
(GN 336) (German Popular Fiction) 
  ศึกษาบันเทิงคดีภาษาเยอรมัน ไดแก นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน แนววิทยาศาสตร แนวแฟน
ตาซี การตูน เนนความหลากหลายและอิทธิพลของวรรณกรรมท่ีมีตอผูอาน ตลอดจนฝกฝนกลวิธีในการอาน 
  A study of German popular fiction: detective stories, science fiction, fantasy and 
comics, with an emphasis on its variety, influence on the reader as well as a practice of reading 
techniques. 
 
**GER 3402  การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน    3(3-0-6) 
(GN 234 + GN 334) (Reading German Children’s and Juvenile Literature) 
  ศึกษาวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน จากการอานตัวบทท่ีคัดเลือกมากอน 
  A study of German children’s and juvenile literature, using of selected excerpts 
or texts. 
 
GER 3403  รอยกรองภาษาเยอรมัน       3(3-0-6) 
(GN 337) (German Poetry) 
  ศึกษาลักษณะคําประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ  ในวรรณคดีภาษาเยอรมัน เนนลักษณะ
บังคับ ลีลา และความไพเราะในผลงานของกวีเยอรมันท่ีคัดเลือกมา  
  A study of German poetry with special emphasis on metre, characteristics, topics, 
and style that occur in selected examples.  
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GER 4401  รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดส้ัน      3(3-0-6) 
(GN 433) (Short German Prose) 
  ศึกษางานรอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น ไดแก นิทานคติธรรม เรื่องสั้น เกร็ดประวัติบุคคล 
ขอคิดคําคม จากผลงานของนักประพันธท่ีคัดเลือกแลว  
  A study of German short prose: parable, short story, anecdote, aphorism from 
selected works of famous German authors. 
 
GER 4402  วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1      3(3-0-6) 
(GN 434) (Masterpieces of German Literature 1) 
  ศึกษาวรรณกรรมภาษาเยอรมันชิ้นสําคัญ ๆ ตั้งแตยุคประเทืองปญญาจนถึงยุคจินตนิยม ฝกฝน
กลยุทธในการอานเพ่ือวิเคราะห และตีความหมาย 
  A study of major works of German literature from the Enlightenment to the 
Romantic periods. Practice of reading techniques for analysis and interpretation. 
 
GER 4403  วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2      3(3-0-6) 
(GN 436) (Masterpieces of German Literature 2)       
  ศึกษาวรรณกรรมภาษาเยอรมันชิ้นสําคัญ ๆ ตั้งแตสมัยสัจนิยมถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝกฝนกล
ยุทธในการอานเพ่ือวิเคราะห และตีความหมาย 
  A study of major works of German literature from Realism to the Second World 
War. Practice of reading techniques for analysis and interpretation. 
   
GER 4404  วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 1945    3(3-0-6) 
(GN 438) (Masterpieces of German Literature since 1945) 
  ศึกษาวรรณกรรมชิ้นสําคัญ ๆ ท่ีเขียนข้ึนโดยนักประพันธท่ีมีชื่อเสียงของเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 
1945 เปนตนมา ฝกฝนกลยุทธในการอานเพ่ือวิเคราะห และตีความหมาย 
  A study of major works of German literature from 1945 to the present. Practice of 
reading techniques for analysis and interpretation. 
 
GER 4405  เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน     3(3-0-6) 
(GN 439) (Comparing Thai and German Literature) 
  ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเยอรมันกับวรรณคดีไทย ท่ีคัดเลือกมาเพ่ือความเขาใจในความ
คลายคลึงและความแตกตาง ในเรื่องของลีลาการประพันธ และแนวคิดจากวรรณกรรมของชนชาติท้ังสอง  
  A comparative study of selected excerpts from Thai and German literature to 
understand their differences and similarities in style and ideas.  
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(6) หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 
 
GER 2501  ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน      3(3-0-6) 
(GN 253) (German Cultural History) 
  ศึกษาความเปนมาทางวัฒนธรรมของเยอรมัน ไดแก ความเปนมาทางประวัติศาสตร สังคม 
ปรัชญาและศิลปะ ตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยสังเขป (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2001 มากอน) 
  A brief study of German culture from the beginning to the present: history, 
society, philosophy, and arts. (Recommended preliminary course: GER 2001) 
 
GER 2502  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของชาวเยอรมัน  3(3-0-6) 
(GN 255) (Readings in German Living) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ ในประเทศเยอรมันในปจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1002 มากอน) 
  A study of selected German texts on the way of life, customs, traditions and 
festivals in modern Germany. (Recommended preliminary course: GER 1002) 
 
GER 3501  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับภูมิศาสตรของเยอรมนี   3(3-0-6) 
(GN 355) (Readings in German Geography) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร และ
การประกอบอาชีพในเยอรมนี 
  A study of selected German texts on landscapes, climate, population, trades and 
professions in Germany. 
 
GER 3502  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมนี  3(3-0-6) 
(GN 357) (Readings in German Economics and Society) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเพ่ือความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมนี 
  A study of selected German texts to understand the economy and society of 
Germany. 
 
GER 3503  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับประวัติศาสตรและการเมืองของ 
  กลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน      3(3-0-6)   
(GN 351) (Readings in the History and Politics of the German-Speaking Countries) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับประวัติศาสตร การเมือง และการปกครองของ
กลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
  A study of selected German texts on the history, politics and government of the 
German-speaking countries. 
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GER 4503  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับความรูดานการส่ือสารมวลชนของเยอรมนี  3(3-0-6) 
(GN 453) (Readings in German Mass Communications) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเพ่ือความเขาใจการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี ไดแก 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ตและสื่อประเภทตางๆ  
  A study of selected German texts to understand the mass communication: press, 
radio, television, internet and other forms of media.  
 
GER 4504  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับปรัชญาเยอรมัน             3(3-0-6) 
(GN 457) (Readings in German Philosophy) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญ ศึกษาชีวิตและ
ผลงานของนักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีมีชื่อเสียง 
  A study of selected German texts on philosophic ideas as well as the lives and 
works of prominent German philosophers. 
 
GER 4505  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับศิลปะเยอรมัน    3(3-0-6) 
(GN 459) (Readings in German Arts) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับศิลปะในรูปแบบตางๆ ไดแก ดนตรี จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม รวมท้ังผลงานของศิลปนรวมสมัย 
  A study of selected German texts on arts: music, painting, sculpture and 
architecture, as well as selected works of contemporary artists. 
  
GER 4506  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญในกลุมประเทศท่ีใช 

ภาษาเยอรมัน        3(3-0-6) 
(GN 452) (Readings in German on Places of Interest in the German-Speaking Countries) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมในกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
  A study of selected German texts on places of cultural and historical importance 
in the German-speaking countries. 
 
GER 4507  บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 

ในโลกปจจุบัน        3(3-0-6) 
(GN 455) (Readings in Modern German-Speaking Countries) 
  ศึกษาบทอานภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเก่ียวกับกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในหัวขอตาง ๆ 
ท่ีมีเนื้อหาทันสมัย สอดคลองกับเหตุการณในโลกปจจุบัน 
  A study of selected German texts on various topics about the German-speaking 
countries in the contemporary context. 
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(7) หมวดภาษาศาสตรภาษาเยอรมัน 
 
GER 2601  ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
(LI 270)  (Introduction to German Linguistics) 
  ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตรและหลักภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตนดาน
สัทศาสตร สัทวิทยา การศึกษาการเขียน วิทยาหนวยคํา วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และวัจนปฏิบัติศาสตรใน
ภาษาเยอรมันปจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2002 มากอน) 
  An introduction to development of linguistic theories and the main fields of 
German linguistics: phonetics, phonology, orthography, morphology, syntax, semantics, and 
pragmatics of modern German. (Recommended preliminary course: GER 2002) 
 
GER 2602  สัทศาสตรภาษาเยอรมัน       3(3-0-6) 
(LI 271)  (German Phonetics) 
  ศึกษาหลักการออกเสียงในภาษาเยอรมันและการถายเสียงดวยสัทอักษร เนนการฝกเสียงท่ีเปน
ปญหาสําหรับผูเรียนชาวไทย (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1002 มากอน) 
  A study of German pronunciation rules and phonetic transcription, with an 
emphasis on the practice of sounds that are problematic for Thai learners. (Recommended 
preliminary course: GER 1002) 
 
**GER 3601  ระบบหนวยคําและคําภาษาเยอรมัน     3(3-0-6) 
(LI 373)  (German Morphology) 
  ศึกษาคํา ชนิดของคํา การสรางคําและการผันคําในภาษาเยอรมัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 
2601 มากอน) 
  A study of word, word classes, word formation and inflection in German. 
(Recommended preliminary course: GER 2601) 
 
GER 4601  อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(LI 471)  (German Semantics) 
  ศึกษาและวิเคราะหดานความหมายและองคประกอบทางความหมายในภาษาเยอรมัน โดยเนน
การศึกษาความหมายระดับคําและประโยค (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2601 มากอน) 
  A study and analysis of the meaning and types of meaning in German, with an 
emphasis on lexical and sentence meaning.  (Recommended preliminary course: GER 2601) 
 
GER 4602  วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(LI 473)  (German Syntax) 
  ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาเยอรมัน ตําแหนงของคําและองคประกอบของ
ประโยค โดยเนนหลักไวยากรณพ่ึงพา (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2601 มากอน) 
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  A study and analysis of German sentence structures as well as the position of 
words and sentence parts, with an emphasis on Valency theory. (Recommended preliminary 
course: GER 2601) 
 
**GER 4603  วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(LI 475)  (German Pragmatics) 
  ศึกษาและวิเคราะหวัจนกรรม เพ่ือเขาใจการใชภาษาเยอรมันในบริบทตาง ๆ และสามารถใชได
อยางเหมาะสม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2601 มากอน) 
  A study and analysis of speech acts to understand and appropriately use of the 
German language in various contexts. (Recommended preliminary course: GER 2601) 
 
GER 4604  ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(LI 477)  (German Sociolinguistics)  
  ศึกษาภาษาถ่ิน ภาษาพูด ภาษากลุมยอย ภาษามาตรฐาน และภาษาปาก เพ่ือสะทอนใหเห็น
ความหลากหลายเชิงสังคมและการแปรของภาษา (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2601 มากอน) 
  A study of dialect, common language, sociolect, standard language, colloquial 
language to introduce a sociolinguistic view of German language and its varieties. 
(Recommended preliminary course: GER 2601) 
 
GER 4605  ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน      3(3-0-6) 
(LI 479)  (Problems in German Language Learning) 
  ศึกษาและวิเคราะหปญหาทักษะการเรียนภาษาเยอรมันของนักศึกษาไทยเพ่ือหาทางแกไข (ควร
เรียนกระบวนวิชา GER 2601 มากอน) 
  A study and analysis of problems in the acquisition of German language skills for 
Thai students to solve these problems. (Recommended preliminary course: GER 2601) 
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ภาคผนวก ข  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ขอแตกตางระหวางหลักสูตรพ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

1. ความแตกตางของจํานวนหนวยกิต 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 144 
หนวยกิต 

ไมแตกตาง 
วิชาศึกษาท่ัวไป 42 หนวยกิต 

วิชาเอก 63 หนวยกิต 

วิชาโท 24 หนวยกิต 

วิชาเลือกเสรี 15 หนวยกิต 

 
2. ความแตกตางในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เปดใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ไดในกลุม
วิชาคณิตศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 
หนวยกิต โดยเลือกจากขอ 1) หรือขอ 2) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เปดใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดก็ไดใน
กลุมวิชาคณิตศาสตร หรือกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
จํานวน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากขอ 1) หรือขอ 2) 

1) วิชาคณิตศาสตร 1) วิชาคณิตศาสตร 

เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

IT 105, MA 103, ST 103 

หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด IT, MA, ST ท่ี
นับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

เลือกกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

INT 1005 (IT 105), MTH 1003 (MA 103), STA 
1003 (ST 103) 

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, 
STA ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

2) วิชาวิทยาศาสตร 2) วิชาวิทยาศาสตร 

เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

AG 103, BI 103, CM 103, GY 103, MT 103, PH 103,  

SC 103 หรือกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด AG, BI, 
CM, GY, MT, PH และ SC ท่ีนับเปนวิชาพ้ืนฐานได 

เลือกเรียนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

AGR 1003 (AG 103), **BIO 1001 (BI 103), CMS 
1003 (CM 103), GLY 1003 (GY 103), MET 
1003  (MT 103), *PHY 1001 (PH 103), SCI 
1003 (SC 103) หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาใน
หมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ท่ีนับเปน
วิชาพ้ืนฐานได 
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หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 

AR 103 ART 1003 (AR 103 )      เลือกเรียน 1  
                                  กระบวนวิชา       2 หนวยกิต 

 MU 103 MSA 1003 (MU 103) 

  HI   101  

  HI   102 

HIS 1001 (HI 101)           เลือกเรียน 1 
HIS 1002 (HI 102)             กระบวนวิชา        3 หนวยกิต 

  HI   121  3 หนวยกิต HIS 1201 (HI 121)              3 หนวยกิต 

 IS    101  2 หนวยกิต LIS 1001 (IS 101)  2 หนวยกิต 

PY  103         3 หนวยกิต PHI 1003 (PY 103)             3 หนวยกิต 

GS…/SS…    2 หนวยกิต 

(เลือกเรยีนกระบวนวิชาดานพลศกึษาในหมวด GS หรือ SS 
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หนวยกิต 

GAS…/HED  1101  2 หนวยกิต 

เลือกเรยีนกระบวนวิชาดานพลศึกษาในหมวด GAS  

หรือ HED 1101  1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หนวยกิต 

  
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต โดยเรียนกระบวนวิชา
ตอไปนี้ 

EC 103  ECO 1003 (EC 103) 

LW 104 LAW 1004 (LW 104) 

PC 103 PSY 1001 (PC103)      เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต 

PS 103 POL 1100 (PS 103) 

SO 103       3 หนวยกิต SOC 1003 (SO 103)  3 หนวยกิต 

        
หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กําหนดใหเรยีนวิชาภาษาเยอรมัน 4 กระบวนวิชา  

รวม 12 หนวยกิต ดังน้ี      

GN 101, GN 102, GN 201, GN 202 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กําหนดใหเรยีนวิชาภาษาเยอรมัน 4 กระบวนวิชา  

รวม 12 หนวยกิต ดังน้ี   

GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002 

           

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 3 หน่วยกิต 

 
เลือกเรยีน 1  
กระบวนวิชา               2 หนวยกิต 

เลือกเรยีน 1  
กระบวนวิชา               3 หนวยกิต 
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กลุมวิชาภาษาไทย 

กําหนดใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา  
รวม 6 หนวยกิต คือ  

กลุมวิชาภาษาไทย 

กําหนดใหเรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา รวม 
6 หนวยกิต คือ  

TH 101       3 หนวยกิต THA 1001 (TH101)        3 หนวยกิต 

TH 102       3 หนวยกิต THA 1002 (TH 102)       3 หนวยกิต 

  
3. ความแตกตางในหมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 
 

วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

จํานวนหนวยกิตรวม                 63 หนวยกิต 

 

วิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเรียนวิชาตอไปนี้ 
GN 231 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีเยอรมัน 
 
GN 223 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
(GN 323)  
GN 226 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
GN 253 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GN 271 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 
(GN 371)  
GN 301 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GN 302 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GN 321 การแปลเยอรมัน – ไทย 1  
GN 401 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GN 402 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 
LI 270 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
LI 271 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

จํานวนหนวยกิตรวม                  63 หนวยกิต 
 

1. วิชาเอกบังคับ     33 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเรียนวิชาตอไปนี้ 
GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีภาษา 
              เยอรมัน 
GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
 
GER 2101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1  
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1  
 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 
GER 2601 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
GER 2602 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 
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วิชาเอกเลือก 27 หนวยกิต 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาท้ัง 6 หมวดของ
หลักสูตร  โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือ
หลายหมวดรวมกันก็ได  ไมนอยกวา 27 หนวยกิต  

ท้ังนี้จะตองเปนกระบวนวิชารหัส 300 ข้ึนไปไม
นอยกวา 15 หนวยกิต 

 

วิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต 

นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆ จากหมวดวิชาท้ัง 6 หมวดของ
หลักสูตร  โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลาย
หมวดรวมกันก็ได  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  ท้ังนี้จะตอง
เปนกระบวนวิชารหัส 3000 ข้ึนไปไมนอยกวา  
15 หนวยกิต 

 
4. ความแตกตางในหมวดวิชาโท 
 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาโทใดๆก็ไดท่ีเปดสอน
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 24 หนวยกิต ท้ังนี้ตองไมใช
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาโทใดๆก็ไดท่ีเปด
สอนในมหาวิทยาลัย จํานวน 24 หนวยกิต ท้ังนี้
ตองไมใชสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

 
5. ความแตกตางในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับกระบวนวิชา
ท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก และวิชาโท 
จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนขอ 1) หรือ ขอ 2) ขอใดขอ
หนึ่งเทานั้น ดังนี้ 

1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ี
เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีไมซํ้ากับ
กระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก 
และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หาก
เรียนวิชาคูซํ้า คณะมนุษยศาสตรจะนับหนวยกิตให
เพียงกระบวนวิชาเดียว 

2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  
สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต แทนหมวดวิชา
เลือกเสรีได และนักศึกษาตองเรียนกระบวนวิชาใดๆ 
ก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีไมซํ้ากับ
กระบวนวิชาท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเอก 
และวิชาโท จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝกอาชีพ 
จํานวน 15 หนวยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทน
หมวดวิชาเลือกเสรีได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองสอบผาน
กระบวนวิชาตางๆท่ีกําหนดไวในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา RU 300 ฝก
อาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาไดและจะตองผานการ
คัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัยดวย 

นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  
สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต เปนวิชาเลือกเสรี 

 
 

7. ความแตกตางของกระบวนวิชาในหมวดตางๆ ของภาษาเยอรมัน 
 

หลักสูตร  พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

GN 101 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GN 102 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GN 201 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 
GN 202 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
GN 301 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GN 302 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GN 401 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GN 402 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 

 

หมวดพ้ืนฐานภาษาเยอรมัน 

GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2 

 

หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป 

GN 223 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
(GN 323) 
GN 226 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
GN 271 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 
(GN 371) 
GN 324 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2 
GN 372 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 
GN 326 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2 
GN 473 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค 

 

หมวดทักษะภาษาเยอรมันท่ัวไป 

GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1 
 
GER 2101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1 
GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1 
 
GER 3102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2 
GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2 
GER 3101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2 
GER 4101 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค 
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GN 474 การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง 
 
 
GN 321 การแปลเยอรมัน – ไทย 1 
GN 322 การแปลเยอรมัน – ไทย 2 
GN 423 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           เยอรมัน-ไทย 
GN 424 การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 
GN 425 การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย 
 

GER 4102 การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง  
 
หมวดทักษะการแปล 
GER 3201 การแปลเยอรมัน – ไทย 1 
GER 3202 การแปลเยอรมัน – ไทย 2 
GER 4203 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน  
                 เยอรมัน-ไทย 
GER 4204 การแปลวรรณกรรม เยอรมัน-ไทย 
GER 4205 การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย 

 

หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 

GN 212 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1 
GN 312 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2 
GN 315 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
           รฐัศาสตร 1 
GN 316 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
           รฐัศาสตร 2 
GN 317 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1 
(GN 376) 
GN 318  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2 
(GN 377)  
GN 411  ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ 
(GN 421) เทคโนโลยี 1 
GN 412  ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ 
(GN 422) เทคโนโลยี 2 
GN 461 ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1 
(GN 471) 
GN 462  ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2 
(GN 472) 
GN 463 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงาน 
GN 464 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและ 
           สุขภาพ 

 

หมวดภาษาเยอรมันเฉพาะดาน 

GER 2301 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1 
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2 
**GER 3305 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ 
                รฐัศาสตร  
(GN 315 + GN316)  
 
GER 3303  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1 
 
GER 3304  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2 
 
**GER 4304 ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและ 
                 เทคโนโลย ี
  (GN 411 + GN 412) 
 
**GER 4301 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 1 
 (GN 461)  
**GER 4302 ภาษาเยอรมันเพ่ือสํานักงานและธุรกิจ 2 
 (GN 462) 
 
GER 4303 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและ 
                 สุขภาพ 
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หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 

GN 231 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี 
           ภาษาเยอรมัน 
GN 232 ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน 
GN 235 วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน 
GN 336 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 
GN 234 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน1 
GN 334 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
           ภาษาเยอรมัน 2 
GN 337 รอยกรองภาษาเยอรมัน 
GN 433 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น 
GN 434 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1 
GN 436 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2 
GN 438 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 
           1945 
GN 439 เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน 

 

หมวดวรรณคดีภาษาเยอรมัน 

GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี 
                ภาษาเยอรมัน 
GER 2402 ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
                ภาษาเยอรมัน 
GER 2403 วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน 
GER 3401 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน 
**GER 3402 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
                 ภาษาเยอรมัน 
(GN 234 + GN 334) 
 
GER 3403 รอยกรองภาษาเยอรมัน 
GER 4401 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น 
GER 4402 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1 
GER 4403 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2 
GER 4404 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต ค.ศ. 
                1945 
GER 4405 เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน 
 

 

หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 

1. ประเทศเยอรมัน 
GN 253 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GN 255 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความ 
           เปนอยูของชาวเยอรมัน 
GN 355 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตร 
           ของเยอรมนี 
GN 357 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
           และสังคมของเยอรมนี 
GN 453 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรูดาน 
           การสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 
GN 457 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญา 
           เยอรมัน 
GN 459 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะ 
           เยอรมัน 

 

หมวดวัฒนธรรมเยอรมัน 

 
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 
GER 2502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความ 
              เปนอยูของชาวเยอรมัน 
GER 3501 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตร 
               ของเยอรมนี 
GER 3502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
               และสังคมของเยอรมนี 
GER 4503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรู 
               ดานการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 
GER 4504 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญา 
               เยอรมัน 
GER 4505 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะ 
               เยอรมัน 



70 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. กลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GN 351 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับประวัติ  
           ศาสตรและการเมืองของกลุมประเทศท่ีใช 
           ภาษาเยอรมัน 
GN 452 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี 
           สําคัญในกลุมประทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GN 455 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศ 
           ท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 

 
GER 3503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับประวัติ  
              ศาสตรและการเมืองของกลุมประเทศท่ีใช 
              ภาษาเยอรมัน 
GER 4506 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี 
              สําคัญในกลุมประทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 
GER 4507 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุม 
              ประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 
 

 

หมวดภาษาศาสตรเยอรมัน 

LI 270 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
LI 271 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 
LI 373 วิทยาหนวยคําภาษาเยอรมัน 
LI 471 อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน 
LI 473 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน 
LI 475 ภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติภาษาเยอรมัน 
LI 477 ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน 
LI 478 ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียน   
         ภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ 
LI 479 ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน 

 

หมวดภาษาศาสตรเยอรมัน 

GER 2601 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน 
GER 2602 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน 
**GER 3601 ระบบหนวยคําและคําภาษาเยอรมัน 
GER 4601 อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน 
GER 4602 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน 
**GER 4603 วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเยอรมัน 
GER 4604 ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน 
 
 
GER 4605 ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน 
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ภาคผนวก ค  
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ภาคผนวก ค 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง          เวนวางหมายถึงไมเก่ียวของ 

 
 

รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

AGR 1003   การเกษตรเบื้องตน                     
ART 1003   ศิลปวิจักษณ                     
**BIO 1001    ชวีวิทยาเบื้องตน                     
CMS 1003   เคมีเบื้องตน                     
ECO 1003   เศรษฐศาสตรท่ัวไป                     
GAS 1001   กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ                     
GAS 2601   กรีฑา 1                     
GAS 2611   วายน้ํา 1                     
GAS 2701   ฟุตบอล 1                     
GAS 2711   บาสเกตบอล 1                     
GAS 2721   วอลเลยบอล 1                     
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GAS 2801  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย                     
GAS 2802  เกมเบ็ดเตล็ด                     
GAS 2803  กิจกรรมเขาจังหวะ                     
GAS 3504  ตะกรอ                     
GAS 3601  เทนนิส 1                     
GAS 3801  ศิลปะปองกันตัว                     
GAS 4605  แบดมินตัน                     
GAS 4804  โยคะ                     
GLY 1003  ธรณีวิทยาเบื้องตน                     
HED 1101  การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต                     
HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก                     

HIS 1002   อารยธรรมตะวันออก                     

HIS 1201   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย                     

INT 1005   ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน                     
LAW 1004  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                     
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา                     
MET 1003  อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                     
MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ                     
MTH 1003  คณิตศาสตรเบื้องตน                     
PHI 1003    ปรัชญาเบื้องตน                     
*PHY 1001   ฟสิกสเบือ้งตน                     
POL 1100   รัฐศาสตรท่ัวไป                     
PSY 1001    จิตวิทยาท่ัวไป                     
RAM 1000   ความรูคูคุณธรรม                     
SCI 1003     วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                     
SOC 1003    สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน                     
STA 1003    สถิติเบื้องตน                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ภาษาเยอรมัน 
 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง  เวนวางหมายถึงไมเก่ียวของ 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1                     
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2                     
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3                     
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4                     
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1                     
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2                     
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1                     
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2                     
GER 2101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1                     
GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1                     
GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1                     
GER 3101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2                     
GER 3102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2                     
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2                     
GER 4101 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงสรางสรรค                      
GER 4102 การเขียนภาษาเยอรมันระดับสูง                     
GER 3201 การแปลเยอรมัน-ไทย 1                     
GER 3202 การแปลเยอรมัน-ไทย 2                     
GER 4203 การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน  
              เยอรมัน-ไทย 1 

                    

GER 4204 การแปลวรรณกรรมเยอรมัน-ไทย                     
GER 4205 การแปลเพ่ืออาชีพ เยอรมัน-ไทย                     
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1                     
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 2                     
GER 3303 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1                     
GER 3304 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2                     
**GER 3305 ภาษาเยอรมันดานนิติศาสตรและ  
              รัฐศาสตร 

                    

**GER 4301 ภาษาเยอรมันเพือ่สํานักงานและธุรกิจ 1                     
**GER 4302 ภาษาเยอรมันเพือ่สํานักงานและธุรกิจ 2                     
GER 4303 ภาษาเยอรมันเพ่ือธุรกิจความงามและ 
              สุขภาพ 
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
**GER 4304 ภาษาเยอรมันดานวิทยาศาสตรและ 
              เทคโนโลย ี

                    

GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี 
              ภาษาเยอรมัน 

                    

GER 2402 ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
              ภาษาเยอรมัน 

                    

GER 2403 วรรณกรรมพ้ืนบานภาษาเยอรมัน                     
GER 3401 บันเทิงคดีภาษาเยอรมัน                     
**GER 3402 การอานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
              ภาษาเยอรมัน 

                    

GER 3403 รอยกรองภาษาเยอรมัน                     
GER 4401 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น                     
GER 4402 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 1                     
GER 4403 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมัน 2                     
GER 4404 วรรณกรรมเอกภาษาเยอรมันตั้งแต  
              ค.ศ. 1945 

                    

GER 4405 เปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เยอรมัน                     
GER 2501 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน                      
GER 2502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความ 
              เปนอยูของชาวเยอรมัน 
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
GER 3501 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตร 
              ของเยอรมนี 

                    

GER 3502 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
              และสังคมของเยอรมนี 

                    

GER 3503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับประวัติ- 
              ศาสตรและการเมืองของกลุมประเทศท่ี 
              ใชภาษาเยอรมัน 

                    

GER 4503 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรู 
              ดานการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี 

                    

GER 4504 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับปรัชญา 
              เยอรมัน 

                    

GER 4505 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะ 
               เยอรมัน 

                    

GER 4506 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี 
              สําคัญในกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน 

                    

GER 4507 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุม 
             ประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 

                    

GER 2601 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน                      
GER 2602 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน                     
**GER 3601 ระบบหนวยคําและคําภาษาเยอรมัน                     
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
GER 4601 อรรถศาสตรภาษาเยอรมัน                     
GER 4602 วากยสัมพันธภาษาเยอรมัน                     
**GER 4603 วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเยอรมัน                     
GER 4604 ภาษาศาสตรสังคมภาษาเยอรมัน                     
GER 4605 ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน                     
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ภาคผนวก ง  
กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ประกอบดวย 

 

ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 
(ผศ./

รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

หมายเหต ุ

1. นางสาวอัญชลี 
โตพ่ึงพงศ 

ผศ. Ph.D. Didaktik der Deutschen  
Sprache und Literatur 

Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, 
Germany 

2548 
อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร    อ.ม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537 
2. นางสาวจินดา ผศ. อ.ด. วรรณคดีเปรียบเทียบ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 อาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 ศรีรัตนสมบุญ  อ.ม. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530 
   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 

3. นางสาวประภาวดี 
กุศลรอด 

ผศ. Ph.D. Deutsch als Fremd- 
sprache 

Universität Kassel, 
Germany 

2546 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

   M.A. Deutsch als Fremd- 
sprache  

Universität Kassel, 
Germany 

2542 

   M.A. Germanistik Middlebury College, 
Vermont, USA และ  
Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz, 
Germany 

2540 

   ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526 
4. นางเฉลียวศรี พิบูล

ชล 
รศ. ศศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 
2521 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก    ศศ.บ. การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 
2515 

5. นางถนอมนวล  
โอเจริญ 

ศ. อ.ม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520 
ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
   อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2513 
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 ภาคผนวก จ   
ผลงานทางวิชาการ 

และภาระงานสอนของคณาจารยในหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ  

นางสาวอัญชลี โตพ่ึงพงศ 
 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

Ph.D.      2548  Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany 

อ.ม. (ภาษาเยอรมัน) 2540  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)     2537  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย    
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 
อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2552). บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของชาวเยอรมัน (GN 255). กรุงเทพฯ 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 
บทความ 
อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2547). วาดวยบทบาทของสตรีเยอรมัน จากอดีตสูปจจุบัน. ใน: วารสารศิลปศาสตร 4, 2  
 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547), 64-74. 
Topeongpong, Anchalee (2005): Vom Wort zum Satz zum Text. Konzeption des Schreibens  

nach Literatur im DaF-Unterricht am Beispiel Jürg Schübigers Kinderbuch „Mutter, Vater, 
ich und sie“ In: TDLV Forum 9/2005. Hg. v. Thailändischen Deutschlehrerverband, 13-22. 

อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2549). นาซีในโลกของหนังสือสําหรับเด็ก. ใน: วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร 26,  
1 (มกราคม-มิถุนายน 2549), 317-332. 

อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2549). ภาพของครอบครัวในวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมันและภาษาไทย  
ตั้งแต ค.ศ.1970 จนถึงปจจุบัน. ใน: วารสารรามคําแหง 23, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549), 79-94. 

Topeongpong, Anchalee (2007): Moderne Kinder- und Jugendliteratur und die Leseförderung  
im Deutschunterricht in Thailand: Ein Plädoyer. In: IV. Thailändisches  
Germanistentreffen (22.-24. März 2007, Faculty of Liberal Arts) Bangkok: Thammasat  
University Press, 142-150.  

อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2550). วาดวย ”ความตายของดังต็อง” (Dantons Tod) ของเกออรก บืชเนอร. ใน:  
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร 27, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2550), 145-159.  

Topeongpong, Anchalee (2007): Familienbild und Erziehungskonzepte in der frühen  
Kinderliteratur aus dem deutschsprachigen und dem thailändischen Raum. In: Die  
Brücke. 8, 9/ 2007, 1-21. 
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งานแปล 
อัญชลี โตพ่ึงพงศ (2551). อําลาเบอรลิน. ใน: รวมเรื่องสั้นภาษาเยอรมัน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวงกลม,  
240-256 
 
งานวิจัย 
Topeongpong, Anchalee (2009): Paul Maar im DaF-Unterricht in Thailand. Didaktische 
Überlegungen zum medienintegrativen und interkulturellen Konzept anhand von ausgewählten 
Paul Maars Kinderbüchern und Medienverbundangeboten. Bangkok: Ramkhamhaeng University.  
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
               หนวยกิต 
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1       3 
GER 3201  การแปลเยอรมัน-ไทย 1       3 
GER 1002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2       3 
GER 2502  บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของชาวเยอรมัน  3 
GER 3202  การแปลเยอรมัน-ไทย 2       3 
GER 4002  ภาษาเยอรมันระดับสูง 2       3 
GER 4507  บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน 3 
GER 2001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3       3 
GER 2002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4       3 
GER 2101  การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1      3 
GER 2402  ปริทรรศนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน    3 
   
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 
               หนวยกิต 
GFL 6001  ทักษะการฟงและการพูดภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร   3 
GFL 6002  ทักษะการอานและการเขียนภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร   3 
GFL 7403  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร      3 
GFL 7411 การแปลเพ่ือการสื่อสาร 1       3 
GFL 7412 การแปลเพ่ือการสื่อสาร 2       3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวจินดา ศรีรัตนสมบุญ 
 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ     ป พ.ศ. ท่ีจบ  สถานศึกษาและประเทศ 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)    2553   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)      2528   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)      2525   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
     
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 

1. จินดา ศรีรัตนสมบุญ. (2552). ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
2. จินดา ศรีรัตนสมบุญ, Zimmermann, Michaela. (2549). บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับความรูดาน
การสื่อสารมวลชนของเยอรมนี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
3. Duff, Alan. (2547). กิจกรรมการแปล: มิติใหมในการสอนภาษา. (จินดา ศรีรัตนสมบุญ, แปล).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง. 

 
บทความวิจัย 

1. Chinda Sriratanasomboon. "The Construction of Thai Women as Objects of Desire In 

Contemporary German Writings." The 2nd International Conference on Literature and 

Comparative Literature, 2010. 

2. จินดา ศรีรัตนสมบุญ.  "ภาพแทนหญิงไทยในงานเขียนเยอรมันรวมสมัย". การประชุมวิชาการ

นานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งท่ี 3, 2554. 

 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

               หนวยกิต  

GER 1001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1      3  

GER 1002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2      3   

GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3      3  

GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4      3 

GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1     3 

GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2     3 
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GER 3201 การแปลเยอรมัน – ไทย 1      3 

GER 3202  การแปลเยอรมัน – ไทย 2      3 

GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1    3 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 

ไมมี 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวประภาวดี กุศลรอด 
 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
  
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ท่ีจบ  สถานศึกษาและประเทศ 
Ph. D.     2546    Universität Kassel, Germany 
M.A.     2542   Universität Kassel, Germany 
M.A.     2540    Middlebury College, Vermont, USA และ  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Germany 

ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)  2526   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 
Kusolrod, P. (2007): „Fundamental German 1 (GN 101) (H): Schreibübungen für Anfänger.  

  Ramkhamhaeng University press. Thailand. (157 Seiten) 

Kusolrod, P.  (2009) : Schimpfwörter. Go Pol. Bangkok. (175 Seiten) 

Kusolrod, P.  (2009): Erzählungen über Deutschland. Z-Four Printing. Bangkok. (107 Seiten)  

Kusolrod, P. (2010): German Listening and Speaking 2. GN 326. Handbuch. Selbstlernmaterial.  

 Ramkhamhaeng University press. Thailand. (137 Seiten) 

Kusolrod, P. (2010): GN 326. German Listening and Speaking 2. Selbstlernmaterial.  

 Ramkhamhaeng University press. Thailand. (269 Seiten) 

Kusolrod, P.  (2011): Interjektionen. Z-Four Printing. Bangkok.  (139 Seiten) 

Kusolrod, P. (2011): GN 324. German Reading Comprehension 2 Selbstlernmaterial.  

 Ramkhamhaeng University press. Thailand. (429 Seiten) 

 
บทความ 
Kusolrod, P. (2000): „Die Unterstützung autonomen Lernens im Deutschunterricht durch die  
 Lernwerkstatt“. In: TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur 5/2000.  
 Bangkok: Chulalongkorn University printing. S.50-58. 
Kusolrod, P. (2001):„Übungen zur Förderung der Mündlichkeit im Deutschunterricht in Thailand“.  
 In: TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur 6/2001. Bangkok:  
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 Chulalongkorn University printing. S.75-83. 
Kusolrod, P. (2003): „Anglizismen und Gallizismen in der deutschen Sprache: Konsequenzen für  
 den Deutschunterricht in Thailand“ In: TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur und  
 Kultur 8/2003. Bangkok:  M.T. print. S.42-49. 
Kusolrod, P. (2004): „Einige Vorschläge zur lexikalischen Arbeit im Schulalltag und im  

Selbstlernbereich in Thailand“ In: Die Brücke: Zeitschrift für Germanistik in 
Südostasien. No.5/August 2004. Ramkhamhaeng University press. S. 1-19. 

Kusolrod, P.(2005): „Hörsensibilisierung im Anfängerunterricht“ In: TDLV-Forum: Zeitschrift für  
 Sprache, Literatur und Kultur 9/2005. Bangkok: Chulalongkorn University printing. S. 

23-28. 
Kusolrod, P. (2005): „Karikaturen im Deutschunterricht“ In: TDLV-Forum: Zeitschrift für  
 Sprache, Literatur und Kultur 10/2005. Bangkok: Ramkhamhaeng University press.  

S. 9-25. 
Kusolrod, P. (2005): „Deutsche (Online-)Zeitungen und Magazine im Deutschunterricht in  
 Thailand“ In: Die Brücke: Zeitschrift für Germanistik in Südostasien. No 7/August  
 2005.Bangkok: Ramkhamhaeng University press. S. 33-46. 
Kusolrod, P. (2006): „Ostereiermalerei“ In:  Ramkhamhaeng University Journal. No. 1 January-  
 June 2006. Bangkok: Ramkhamhaeng University press. S. 383-379. 
Kusolrod, P. (2006): „Selbstevaluation: Selbstbeobachtung und -reflexion. Ein Weg zur  
 Förderung der Lernerautonomie.“ In:  2. Thailändisches Germanistentreffen. Ein  
 Sammelband.  7.-8. Oktober 2003 an der Ramkhamhaeng Universität Bangkok,  
 Thailand. 2006. Bangkok: Ramkhamhaeng University press. S.103-112. 
Kusolrod, P. (2006): „Deutschlernen mit Schimpfwörtern? Warum nicht? In:  TDLV-Forum:  
 Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur 10/2006. Bangkok: M.T. print. S.13-18. 
Kusolrod, P. (2007): Was erhoffen (deutsche) Arbeitgeber von unserem  
 Hochschulabsolventen? Erwartungen-Konsequenzen. In: IV. Thailändisches  
 Germanistentreffen. 22.-24. März 2007. Faculty of Liberal Arts. Thammasat Universität.  
 Dokumentation der Tagungsbeiträge. Bangkok: Thammasat Universitätsverlag. S. 241- 
 244.  
 Kusolrod, P. (2008): Erziehung durch Märchen. Märchen und der Deutschunterricht für  
 Anfänger. In: TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur 2. 12/2008.  
 Bangkok: Printing House of Thammasat University. S. 56-70. 
 Kusolrod, P. (2009): Buddhismus in Thailand. In: Ramkhamhaeng University Journal:  
 Humanities Edition. Vol. 28 No. 1 January- December 2009. Bangkok: Ramkhamhaeng  
 University printing. S. 168-187. 
Kusolrod, P. (2010):  Das Weinmuseum in Speyer. In: Die Brücke: Zeitschrift für Germanistik in  
 Südostasien. No 7/März 2011. Bangkok: Ramkhamhaeng University printing. (23 Seiten)  
 (im Druck) 
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งานวิจัย 

Kusolrod. P. (2007): Das Lernen lernen: Ein regionales Lehrwerkkonzept „Deutsch als  
 Fremdsprache“ im Fernstudium für thailändische Studienanfänger.“ In: 

Tagungsbeiträge des 3. thailändischen  Germanistentreffens „Lesen“. 24.-26. März 
2005 an der Chiang Mai University, Thailand. Chiang Mai :Union Offset Druckerei. S. 11-
41. 

Kusolrod, P. (2007): Kunstbilder (Gemälden,  Malerei) im Deutschunterricht: Ein Ansatz zur  
 Integration von Kunstbildern im Deutschunterricht an der Ramkhamhaeng Universität  
 unter landeskundlichen Aspekten. In TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache, Literatur  
 und Kultur 2. 11/2007. Bangkok : Printing House of Thammasat University. S. 52-77.   
Kusolrod, P. (2010): Wortschatz kulturell lernen: didaktisch-methodische Vorschläge für ein  
 regionales Lehrwerk im Anfängerbereich. In TDLV-Forum: Zeitschrift für Sprache,  
 Literatur und Kultur. 13-2009/2010. Bangkok: M&M Laserprint Partnership Ltd. S. 97- 
 124. 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
               หนวยกิต  
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1      3 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2      3  
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3      3 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4      3 
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพ่ือกิจการทองเท่ียว 1    3 
GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1    3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1     3 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2     3          
GER 3102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 2           3 
GER 3101 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 2     3 
GER 3501 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับภูมิศาสตรของเยอรมนี   3 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1             3 
GER 4002 ภาษาเยอรมันระดับสูง 2             3 
GER 4507 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน  3 
  ในโลกปจจุบัน         
             
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)     

             หนวยกิต 
GFL 6002 ทักษะภาษาเยอรมันข้ันสูง 2            3  
GFL 6201 หลักการสอนและการเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ 3       
GFL 7203 การวิเคราะห การพัฒนา และการใชสื่อการเรียนการสอน         3 



94 
 

 

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

Ms. Michaela Zimmermann 
 

ตําแหนง                  ผูเชี่ยวชาญระดับ 3 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
M.A.   2538    Universität Trier, Germany 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 
2009:  Pakini Akkramas/Michaela Zimmermann. GN 253. Introduction to German Culture.  
 Bangkok: Ramkhamhaeng University Press. 
2003 Chinda Sriratanasomboon/Michaela Zimmermann. GN 453. Readings in German Mass 

Communication. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press. 
 
บทความ 
(2011). Women in the Middle Ages. Ramkhamhaeng University Journal: Humanities Edition , 41-

58. 
(2009). Friedrich Schiller’s Maria Stuart: the Author as Historian. In: Proceedings of the 3rd Dies 

Academicus on the Occasion of the Faculty of Humanities’ 38th Anniversary, pp. 108-114. 
(2008). Literature in Foreign Language Learning – Burden or Bonus? In: Proceedings of the 

International Conference 2008: “Language in a Global Culture: Burden or Bonus?” 
Ramkhamhaeng University. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, pp. 123-129. 

(2008). Teaching and Learning in Hermann Hesse’s “The Glassbead Game”. In: Ramkhamhaeng 
University Magazine, Humanities Edition, pp. 345 – 354. 

(2008). “Going Inter“ – Ramkhamhaeng University’s German Department. In: Ahmad Saat et al. 
(eds.). International Education Diversity, Dilemmas, Differences and Direction. Shah Alam: 
University Publishing Centre (UPENA), UiTM Shah Alam, pp. 349-365. 

(2008). Lehren und Lernen in der deutschen Literatur am Beispiel von Hermann Hesses Das 
Glasperlenspiel. In: Thammasat Universität und Thailändischer Deutschlehrerverband (eds): 
IV. Thailändisches Germanistentreffen, pp. 211 – 217. 

(2005). Warum bis auf weiteres jede Bildungsreform scheitern wird. Eine Schmunzette. In: Die 
Brücke. Zeitschrift für Germanistik in Südostasien 7, pp. 71-76. 

 

http://www.beepworld.de/members60/die_bruecke
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(2005). Globalisierung - kein neues Phänomen! Ein „Rundflug“ durch die westliche Kultur am 
Beispiel des Heiligen Grals. In: Die Brücke. Zeitschrift für Germanistik in Südostasien 6, 51 - 
75. 

(2004). Child Directors: An Approach Towards Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre and S.P.  
 Somtow’s Jasmine Nights. In: Ramkhamhaeng University Journal, Faculty of  
 Humanities Issue, pp. 275-296, 2547. 
(2003). Das Asienbild in der mittelhochdeutschen Literatur.. In: Deutsche Abteilung der 

Ramkhamhaeng Universität und Thailändischer Deutschlehrerverband (eds.), 2. 
Thailändisches Germanistentreffen,pp. 69-80. 

(2003). Kindliche Regisseure: Eine Annäherung an Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und S.P. 
Somtows Jasmine Nights. In: Die Brücke. Zeitschrift für Germanistik in Südostasien 3, pp. 
55 - 73. 

(2002). Intertextuality and Sub-Creation: A Discussion of Selected Germanic Motifs in J.R.R. 
Tolkien's The Lord of the Rings. In: Ramkhamhaeng University Journal, Faculty of 
Humanities Issue, pp. 213 – 226. 

(2002). Frauen im europäischen Mittelalter: Was ist dran an Hollywood? In: TDLV-Forum 7, pp. 
280 – 290. 

(2001). Keltische Elemente in Gottfried von Straßburgs Tristan. In: TDLV-Forum 6, pp. 100 – 108. 
(1999). Die Ursprünge der höfischen Liebe. In: TDLV-Forum 4, pp. 26 – 33. 
(1998). Auswirkungen der Linguistik auf den Sprachunterricht In: TDLV-Forum 3, pp. 55 – 62. 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต 
GER 2002  Fundamental German I     3   
GER 2401  Introduction to German Literature    3 
GER 2403  German Folk Literature     3 
GER 2501  Introduction to German Culture    3 
GER 2103  Writing German I      3 
GER 3001  Intermediate German I     3 
GER 3002  Intermediate German II     3 
GER 3103  Writing German II      3 
GER 3503  Readings in the History and Politics of the     

German-Speaking Countries      3 
GER 4503  Readings in German Mass Communication   3  
GER 4501  Readings in Modern German-Speaking Countries   3 
GER 4504  Readings in German Philosophy    3 
GER 4505  Readings in German Arts     3 
 

http://www.beepworld.de/members60/die_bruecke
http://www.beepworld.de/members60/die_bruecke
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 
               หนวยกิต 
GFL 6001  Communicative Listening and Speaking Skills for German 3 
GFL 6002  Communicative Reading and Writing Skills for German 3 
GFL 6501  Reading Literature      3 
GFL 7603  A Historical Overview of the German-Speaking Countries 3 
GFL 6601  The Culture of the German-Speaking Countries  3 
GFL 6701  Academic Research and Presentation Techniques   3 
GFL 7096  Independent Study      3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

PD Dr. Salifou Traoré 
 
ตําแหนง  อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
Postdoc  2549    Universität of Saarbrücken, Germany 
Ph.D.    2543    University of Saarbrücken, Germany 
M.A.    2539     University of Saarbrücken, Germany  
M.A.    2532     University of Bamako, Mali และ  

University of Saarbrücken, Germany 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
2008: Interkulturelle Grammatik. Konzeptionelle Überlegungen zu einer Grammatik aus eigener 

und fremder Perspektive im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 
192 S. 

2000: Interlinguale Interferenzerscheinungen in ausgewählten Bereichen von Morphosyntax 
und Text bei afrikanischen frankophonen Germanistikstudierenden mit didaktischen 
Schlussfolgerungen. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 189 S. 

 
ตํารา 
2010: LI 473 German Syntax. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, 149 S. 
 
บทความ 
2010: Sprachvergleich und Fremdsprachenunterricht im Kontext der Globalisierung.  
 Überlegungen zu einem funktionalen Apparat als tertium comparationis. In:  
 Ramkhamhaeng University Journal: Humanities Edition 29, 108-131. 
2010: Interkulturelle Linguistik. Leitbegriffe – Gegenstandsbereiche – Methoden – 

Anwendungsbeispiel. In: Mont Cameroun 7, 123-144. 
2009: Sprachvergleich und Fremdsprachenlernen im Zeitalter der Globalisierung. Eine 

sprachkulturspezifisch-funktionale Perspektive. In: Lutz Götze/Patricia Müller-Liu/Salifou 
Traoré (Hg.). Kulturkontrastive Grammatik. Methoden und Perspektiven. Frankfurt/M. u.a.: 
Peter Lang, 205-221. 
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2009: Zur Grundlegung einer kulturkontrastiven Grammatik. In: Lutz Götze/Patricia Müller-Liu/ 
Salifou Traoré (Hg.). Kulturkontrastive Grammatik. Methoden und Perspektiven. 
Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 15-83. 

2009: Language Beyond Structure – A Bridge Between Cultures. In: Proceedings of the 
Ramkhamhaeng University International Conference 2008 “Language in a Global Culture: 
Bridge or Barrier?”. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, 143-148. 

2009: Fremdsprachenunterricht, Grammatik und Kommunikation. In: Thomas Grimm/Elisabeth 
Venohr (Hg.). Immer ist es Sprache. Mehrsprachigkeit – Intertextualität – Kulturkontrast. 
Festschrift für Lutz Götze zum 65. Geburtstag. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 35-46. 

2008: Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit im territorialen Raum am Beispiel Malis. 
Schulpolitische Herausforderungen und institutionelle Perspektiven. In: Mont Cameroun 
5, 39-54. 

2008: Vorwort: Sprachenvielfalt, Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik in Afrika. In: Mont 
Cameroun 5, 5-7. 

2007: Satzarten und Diskurseffekte mit einer kritischen Betrachtung ihrer Darstellung in 
Referenzgrammatiken der deutschen Gegenwartssprache. In: Die Brücke 8/9, 147-165. 

2007: Lesen. Auf den Spuren einer Fertigkeit in der Geschichte des modernen 
Fremdsprachenunterrichts. In: Tagungsbeiträge des 3. Thailändischen 
Germanistentreffens. Chiang Mai: Union Offset Druckerei, 79-83. 

2006: Vorwort: Deutsch am Kreuzpunkt der Mehrsprachigkeit in Afrika. In: Mont Cameroun 3,  
5-6. 

2006: Was ist interkulturelle Grammatik? Konzeptionelle Vorarbeiten zu einer Grammatik des 
Verstehens und der Verständigung am Beispiel des Deutschen und Thailändischen. In: 
Tagungsbeiträge des 2. Thailändischen Germanistentreffens. Bangkok: Ramkhamhaeng 
University Press, 113-138. 

2005: Quo vadis, Grammatikunterricht? Überlegungen zu einem postpragmatischen 
Grammatikunterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Deutsch als Fremdsprache 2, 102-
108. 

2005: Lernt oder erwirbt man eine Fremdsprache? Einige Antworten aus der Sicht der Hirn- und 
Mehrsprachigkeitsforschung. In: Die Brücke 6, 1-9. 

2004: Albert Gouaffo/Salifou Traoré. Vorwort: Wege zur afrikanischen Germanistik. Zeit einer 
Zwischenbilanz. In: Mont Cameroun 1, 5-7. 

2004: Wege zur afrikanischen Germanistik. Zeit einer Zwischenbilanz. In: Mont Cameroun 1,  
11-27. 

2004: Grammatik und Kultur. Anmerkungen zur Rolle der Grammatik im interkulturellen Diskurs 
„Deutsch als Fremdsprache“. In: Die Brücke 5, 48-58. 
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2004: Grammatiken des Deutschen als Fremdsprache im Wandel der Zeiten. In: Die Brücke 4, 
29-45. 

2004: Gedächtnis- und Gehirnprozesse beim Fremdsprachenlernen. Von der Wahrnehmung zur 
Konsolidierung fremdsprachlicher Lerninhalte. In: Claus Altmayer/Roland Forster/Frank 
Thomas Grub (Hg.). Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsfelder und Perspektiven. Festschrift 
für Lutz Götze zum 60. Geburtstag. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 29-42. 

2003: Vom Sinn des Sprachvergleichs (im Fremdsprachenunterricht) in Zeiten der 
Globalisierung. Von der systemlinguistischen Perspektive zum kulturspezifisch-
funktionalen Ansatz. In: Die Brücke 3, 1-13. 

2003: Fremdsprachliches Können als erlernbares Wissen. In: Die Brücke 2, 9-17. 
2002: Pakini Akkramas/Salifou Traoré. Ein Diskussionsbeitrag zu Zeit und Tempus aus 

kontrastiver Sicht (Deutsch-Thailändisch). In: Die Brücke 1, 1-11. 
2002: Gedächtnis, Gehirnsysteme und Wissenserwerb. Ein integrierter Ansatz zum Erlernen 

fremder Sprachen. In: Deutsch als Fremdsprache 1, 19-25. 
2001: Was ist Deutsch als Fremdsprache und was kann es? In: TDLV-Forum 6 (TDLV = 

Thailändischer Deutschlehrerverband), 67-74. 
2001: Deutschunterricht und Germanistikstudium in Mali. In: Gerhard Helbig/Lutz Götze/Gert 

Henrici/Hans-Jürgen Krumm (Hg.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales 
Handbuch. Berlin u.a.: Walter de Gruyter, 1635-1642. 

2000: Die kritische Periode beim Erlernen einer fremden Sprache. Alte Fragen und neue 
Antworten. In: Deutsch als Fremdsprache 4, 234-239. 

1998: Lutz Götze/Salifou Traoré. Pseudo-Englisch, „Dummdeutsch“, „Plastikwörter“ und 
Übersetzungsprobleme. In: Nouveaux Cahiers d'allemand 16, 311-322. 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต 
GER 3002  Intermediate German 2      3 
GER 4001  Advanced German 1 (with Assoc. Prof. Saovabhag)   3 
GER 4002  Advanced German 2       3 
GER 2601 Introduction to German Linguistics     3 
GER 3601  German Morphology       3 
GER 4602 German Syntax       3 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 

              หนวยกิต 
GFL 6301  Principles of German Linguistics     3 
GFL 6303  German Morpho-syntax      3 
GFL 7305  Text-Linguistics: Text Analysis and Text Construction  3 
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GFL 7401 Contrastive Linguistics       3 
GFL 7411 Translation 1       3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นายธนกร แกววิภาส 
 

ตําแหนง    อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D.    2550    Kassel University, Germany 
M.A.    2545     Kassel University, Germany 
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) 2540    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความ 

• (2010): (zusammen mit: Kussler, Rainer) Landeskunde in der Germanistik außereuro-
päischer Länder. In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, 
Claudia (Hrsg.) (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales 
Handbuch. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1520 - 1529. (HSK 35) 

• (2008): (co-written with: Humphries, D. Scott) Germanisms in Modern English Usage: A 
Cultural, Historical and ESL Perspective. In: Thoughts. Journal of the Department of 
English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, 2008, 31 - 43. 

• (2008): Die Rolle der Muttersprache und der vorher gelernten Fremdsprache(n) beim 
Lesen des deutschsprachigen Fachtextes. Ausgewählte Ergebnisse aus einer empirischen 
Untersuchung zur Rezeption von Texten im Nominalstil durch fortgeschrittene 
thailändische Deutschlerner. In: TDLV-Forum. Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur 
[Hgg. vom Thailändischen Deutschlehrerverband], 11 (2007), 78 - 91. 

• (2007): Kontrastive Lesegrammatik Deutsch - Thai für den Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache in Thailand - Untersuchungen am Beispiel des Nominalstils. Kassel: kassel 
university press. ISBN: 978-3-89958-326-7 (Zugl.: Kassel, Univ., Diss. 2007). 

• (2006/2548): การปฏิรูประบบอุดมศึกษาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตามปฏิญญาโบโลญญา (Reform 
of German Higher Education System According to Bologna Declaration) ใน: วารสารศิลป
ศาสตร (Journal of Liberal Arts) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548, 156 - 179. 

• (2004): Wie viel und welche Linguistik braucht man für die Deutschlehrerausbildung in 
Thailand? Am Beispiel des Master-Studiengangs Deutsch als Fremdsprache der 
Ramkhamhaeng University, Bangkok. In: Annas, Rolf (Hrsg.) (2004): Deutsch als Heraus-
forderung. Fremdsprachenunterricht und Literatur in Forschung und Lehre. Festschrift für 
Rainer Kussler. Stellenbosch: Sun Press, 95 - 110. 
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• (2004): Zur Darstellung fremder Kulturen in der Sprachlernsoftware: Untersuchung des 
Softwarepakets „Einblicke“ (Folge 5). In: Die Brücke. Zeitschrift für Germanistik in 
Südostasien. [Hgg. von der Deutschabteilung der Ramkhamhaeng University/Bangkok], Nr. 
4 (März 2004), 83 - 94. 

• (2002/2545): ขอสอบภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ - TestDaF (Test Deutsch als 
Fremdsprache: Test of German as a Foreign Language). ใน: วารสารศิลปศาสตร (Journal of 
Liberal Arts) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 
2545, 70 - 82. 

• (2002): Forschungsmethodologie im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Vortrag: The 1st 
Thai Student Academic Conference (Thai SAC), 12.-13. Oktober 2002 in Stuttgart. 
(Proceeding) 

• (2001): Nominalstil im Gegenwartsdeutschen. In: TDLV-Forum. Zeitschrift für Sprache, 
Literatur und Kultur [Hgg. vom Thailändischen Deutschlehrerverband], 6 (2001), 21 - 39. 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต  
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1      3 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2      3 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1      3  
GER 2102 การอานภาษาเยอรมันเพ่ือความเขาใจ 1    3 
GER 2601 ภาษาศาสตรภาษาเยอรมันเบื้องตน    3 
GER 2602 สัทศาสตรภาษาเยอรมัน      3 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)  
                 หนวยกิต  
GFL 6101 ปริทรรศนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ   3 
GFL 6201 หลักการสอนและการเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ 3 
  (สอนรวม) 
GFL 7203 การวิเคราะหการพัฒนาและการใชสื่อการสอน   3 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวภาคินี อัครมาส 
 

 
ตําแหนง  รองศาสตราจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
Magister Artium 2521     Universität Bonn, Germany 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 

  2551 :     (แตงรวมกับ Michaela Zimmermann) ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  2551  :   (แตงรวมกับ Sabine von Klaß) รอยแกวเยอรมันขนาดสั้น. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

  2550  :    (แตงรวมกับเสาวภาค ธาระวานิช ภัทรา ตั้งคํา ธนี เจนภูมิศาสตร และมารติน ชาลบรุค) 
ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  2527  :   บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะของเยอรมัน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   

หนังสือ 
2552 :   (ผูแปล) พระนางแมรี่ : แผนสังหารสะทานบัลลังก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2551  :  (ผูแปล) วรรณกรรมชวนคิด. กรุงเทพฯ : หจก. ฟนนี่ พับบลิชชิ่ง 
2549 :   (ผูแปล) หวงทุกข. ใน: เม่ือโธมัส มันนเลาเรื่อง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2008 :  Die deutsche Literatur von den Anfängen bis zur Weimarer Klassik. Eine kurze 

Einführung für Deutschstudierende auf gehobenem Anfängerniveau. [available 
online : http://deutsche-literatur.beepworld.de] 

 
บทความ 

2552 : “แมรี่ สจวรตของชิลเลอร : ประสบการณการแปลวรรณกรรมสมัยคลาสสิค” ใน : เอกสาร
ประกอบการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
3 ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2551  : “หวงทุกข : ทุกขของผูแปลวรรณศิลป” ใน : เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงาน วิชาการและ
วิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2 ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง หนา 76 – 84  
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2010 : “Die Übersetzung von klassischen Dramen am Beispiel von Fridrich Schillers “Maria 
Stuart””. In : Deutsche Fakultät der Hanoi University (eds) : Deutsch in der 
Universität : Zukunftsperspektiven. Hanoi (Im Druck) 

2008  : “Deutsch erst an der Uni? Ein Diskussionsbeitrag zur allgemeinen Tendenz des 
Deutschlernens in Thailand.” In : Thammasat Universität und Thailändisher 
Deutschlehrerverband (eds) : IV. Thailändisches Germanistentreffen, PP. 46 – 52 

2006 : “Literaturgeschichte an der Ramkhamhaeng Universität : Didaktische Überlegungen 
für ein Lehrwerk. In : Deutsche Abteilung der Ramkhamhaeng Universität und 
Thailändischer Deutschlehrerverband (eds), 2. Thailändisches Germanistentreffen, 
PP. 239 – 250. 

2002 : (Zusammen mit Salifou Traoré). “Ein Diskussionsbeitrag zu Zeit und Tempus aus 
kontrastiver Sicht (Deutsch – Thailändisch)” In : Die Brücke. Zeitschrift für 
Germanistik in Südostasien 1, PP. 1 - 11 

 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต 
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1      3 
GER 1002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2      3 
GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีเยอรมัน    3 
GER 2103 การเขียนภาษาเยอรมัน 1      3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1     3 
GER 3002 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2     3 
GER 3201 การแปลเยอรมัน-ไทย 1      3 
GER 3103 การเขียนภาษาเยอรมัน 2      3 
GER 4401 รอยแกวภาษาเยอรมันขนาดสั้น     3 
GER 4505 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับศิลปะเยอรมัน   3  
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 
              หนวยกิต 
GFL 6002  ทักษะการอานและการเขียนภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร  3  
GFL 6701 ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงาน    3 
GFL 7096 การศึกษาอิสระ       3 
GFL 7098 สารนิพนธ       6 
GFL 7099 วิทยานิพนธ       12 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของ 

นางสาวพัชรินทร ชัยวรรณ 
 

 
ตําแหนง  อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ.ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม.    2548    มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 
(ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ)  
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) 2536    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ไมมี 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต 
GER 1001  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1      3      
GER 1002  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2      3 
GER 2001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 3      3 
GER 2401 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีเยอรมัน    3 
GER 3201 การแปลเยอรมัน-ไทย 1      3 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 
ไมมี 
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 

ของ 
Michaela Vagasova 

 
ตําแหนง  อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ.ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
M.A.     2553    Universität Augsburg, Germany 
(Deutsch als Fremdsprache) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ไมมี 
 
ภาระงานสอน (ปริญญาตรี) 
              หนวยกิต 
GER 2002 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 4          3 
GER 3001 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1     3 
GER 4506 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับสถานท่ี    3 
            สําคัญในกลุมประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน     
 
ภาระงานสอน (ปริญญาโท) 
              หนวยกิต 
GFL 6001 ทักษะภาษาเยอรมันข้ันสูง  (สอนรวม)    3 
GFL 6201 หลักการสอนและการเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษา   3 

ตางประเทศ (สอนรวม)        
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 

ของ 
Tefide Avci 

 
ตําแหนง  อาจารย 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   ป พ.ศ. ท่ีจบ   สถานศึกษาและประเทศ 
M.A.   2545    Universität Bielefeld, Germany 
(Deutsch als Fremdsprache) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ไมมี 
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 
              หนวยกิต   
GER 2201 การฟงและการพูดภาษาเยอรมัน 1  (สอนรวม)       3 
GER 4001 ภาษาเยอรมันระดับสูง 1      3 
GER 4507 บทอานภาษาเยอรมันเก่ียวกับกลุมประเทศ    3 
  ท่ีใชภาษาเยอรมันในโลกปจจุบัน      
 
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท) 
              หนวยกิต 
GFL 6001 ทักษะภาษาเยอรมันข้ันสูง  (สอนรวม)    3 
GFL 6201 หลักการสอนและการเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษา   3 

ตางประเทศ (สอนรวม)         
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ภาคผนวก ฉ  
ขอบังคับมหาวิทยาลัย  

อางท้ังฉบับ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
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3ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

3พ.ศ. 2551 
________________ 

 
3                 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
3                 ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551” 
3                 ขอ 2. ขอบังคับใหใชบังคับ ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
3                 ขอ 3. ใหยกเลิก 
                           3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 
                           3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2549 
                           3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2549 
3                 ขอ 4. ในขอบังคับนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
                           “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง” 
3                ขอ 5. ผูมีสิทธิเขาศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ 
                           5.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.2 เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาข้ึนไปและ
เปนผูสําเร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.3 เปนหรือเคยเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของรัฐซ่ึงได
ปฏิบัติงานมาแลว รวมกันไมนอยกวา 5 ป และเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.4 เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน ผูใหญบาน และเปน
ผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 
                           5.5 เปนผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได” 
3                ขอ 6. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
                           6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา 
                           6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
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                           6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย 
                           6.4 ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                           6.5 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวเฉพาะคณะ 
3                ขอ 7. การสมัครเขาเปนนักศึกษา 
                           7.1 ผูมีสิทธิเขาศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามขอ 5 และขอ 6 ใหสมัครเขาเปน
นักศึกษาไดเพียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเทานั้น จะสมัครเขาเปนนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนในขณะท่ี
ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูอีกไมได 
                           7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเขาเปนนักศึกษาปละครั้งหรือหลายครั้งหรือตลอดท้ังปก็
ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.3 ใหผูสมัครเขาเปนนักศึกษาซ้ือใบสมัครและระเบียบการไดตามวัน เวลา สถานท่ี
และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           7.4 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ใหแก สํานักบริการ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว หากมิไดสมัครตามท่ีไดกําหนดไวนั้น ใหถือ
วาสละสิทธิ์การใชใบสมัคร 
                                 7.4.1 กรณีสมัครดวยตนเอง 
                                    (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาซ่ึงไดกรอกขอความครบถวน
สมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยสําเนา 
จํานวน 2 ฉบับ  ในกรณีท่ีใช คุณวุฒิตามขอ 5.2 หรือขอ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจาก
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคย
ปฏิบัติงานมากอน และลงนามโดย ผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
            (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลวไม
เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ 
                                    (7) เอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ
คํานําหนาชื่อ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พรอมดวยสําเนาอยางละ จํานวน 2 ฉบับ 
                                 7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย 
                                      (1) ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณีย ซ่ึง
ไดกรอกขอความครบถวนสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (2) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน       
2 ฉบับ  ในกรณีท่ีใชคุณวุฒิตามขอ 5.2 หรือ 5.3 และขอ 5.4 ตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาโดยตรง 
ตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมากอน และลง
นามโดยผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองนั้น พรอมดวยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
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                                    (4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
                                    (5) รูปถายสีหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ถายมาแลว 
3ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
                                    (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
                                     (7) สําเนาเอกสารอยางอ่ืน เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
หรือคํานําหนาชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยางละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามขอ 7.4.2 (2) 
(3) (6) และ (7) ใหผูสมัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารวาไดถายจากตนฉบับจริง 
                           7.5 การรับผูใดเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ 

3ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมัคร โดยวิธีสัมภาษณหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศ
ใหทราบเปนคราวๆ ไป 
                           7.6 ใหคณบดี หรือตัวแทนคณบดี หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เปนผูอนุมัติ ใหรับเขาเปนนักศึกษาหากเห็นวาไมสมควรรับผูสมัครรายใดเขาเปนนักศึกษา ใหรายงาน
ความเห็นตออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรับหรือไมรับผูสมัครรายนั้นเขาเปนนักศึกษาก็ได ในกรณีท่ี
อธิการบดีสั่งไมรับ ใหเสนอเหตุผล ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
                           7.7 ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยให
ตรงกับความ เปนจริงทุกประการ หากไมเปนความจริงเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือหลักฐานใดท่ีใชสมัครไม
ถูกตองตามขอบังคับ ใหมหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาบํารุง ท่ีไดชําระไวแลวท้ังสิ้นรวมท้ังผลการสอบท่ีผานมาถือเปนโมฆะ 
3                ขอ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
3                         มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขาเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได ตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ 
                           8.1 ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามขอ 5 และขอ 6 และตองดําเนินการตามวิธีการท่ี
กําหนดไวตามขอ 7 และขอ 12 แหงขอบังคับนี้โดยอนุโลม 
                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิต การเทียบวิชาและการโอนหนวยกิตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีรับเขาศึกษากําหนด ท้ังนี้จะตองเปนวิชาท่ีสอบไดกอนภาค
การศึกษาท่ีสมัคร 
                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตองศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม ขอ 
14 ท้ังนี้ ตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษาและตองศึกษากระบวนวิชาตามท่ี
คณะกรรมการ ประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด ใหไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
3                ขอ 9. ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 8 
ขอ 10 และขอ 14 
3                         มหาวิทยาลัยอาจใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโดยใหเปนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
3                ขอ 10. การรับสมัครผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
3                         ผูไดรับปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเขา
เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได การพิจารณารับสมัครผู
มีคุณวุฒิ ดังกลาว ใหนําความในขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม สําหรับผูเคยเปนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยท่ีสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหม และขอใชสิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ 9 หรือ
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ขอ 14 หาวิทยาลัยใหสิทธิเทียบโอนหนวยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได โดยคงอักษรระดับ คะแนน
ตามผลสอบไลท่ีนักศึกษาสอบไดกอน การขอใชสิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหนวยกิตสําหรับ
นักศึกษาซ่ึงเขาศึกษาตามวรรคแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษา
กําหนด 
3                ขอ 11. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนคาบํารุงมหาวิทยาลัยและการข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา  
                           11.1 ผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 แลว ตองไปชําระเงินคาธรรมเนียม
แรกเขาเปนนักศึกษา คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คาบัตรประจําตัวนักศึกษา คาสมาชิกหนังสือพิมพขาว
รามคําแหง คาลงทะเบียนเรียน เปนรายหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาเทียบโอนหนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาประเภทเทียบโอนหนวยกิต ตามวัน 
3เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย การดําเนินการตามวรรคแรกให
เปนไปตามท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด 
                           11.2 ถาผูไดรับอนุมัติเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.6 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้น
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถือวาไมมีสถานภาพนักศึกษา ยกเวนมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
                           11.3 เม่ือสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
และรับลงทะเบียน เรียนแลวมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
3                ขอ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
3                          รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2541 เปน
ตนไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 
เปนเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับท่ีเขาศึกษาในแตละป และ C คือเลขท่ีใช
ตรวจสอบเลขท้ัง 9 ตัว ขางหนา (check digit) เม่ือนักศึกษา ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหคงรหัส
ประจําตัวไวอยางเดิมและใหเพ่ิมเลขอีกกลุมหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะท่ียายเขา 
และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาท่ียายเขา เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา ใหเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
3                ขอ 13. การลงทะเบียนเรียน 
                           13.1 นักศึกษาแตละคนมีอาจารยท่ีปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษานั้น  มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งและมอบหมายอาจารยหรือบุคคลอ่ืนใหทําหนาท่ีแนะนํา
ปรึกษาการเรียน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินักศึกษาก็ได 
                           13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองใชเอกสารตางๆ สําหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สวน วัน 
เวลา และสถานท่ี ใหเปน ไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษากอนหรือไมก็ได เวนแต นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซ่ึงสมัครเขาเปนนักศึกษาดวยตนเองตองปรึกษา และ
ไดรับความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษาหรือผูท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายกอน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้น
ปท่ี 1 ภาค 1 ได 
                           13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภาคละไมเกิน 24 หนวย
กิต สวนในภาค ฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกิน
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กวาท่ีกําหนดไวในวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไม
เกิน 30 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 18 หนวยกิตในภาคฤดูรอน การอนุมัตินี้ใหลงนาม 
อนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไมถึง 10 คน มหาวิทยาลัย 
อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได 
3                ขอ 14. ระยะเวลาศึกษา 
3                       ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไมใหเกิน 8 ปการศึกษา การนับระยะเวลา 8 
ปการศึกษา ไดคํานวณเปนภาคการศึกษา โดยใหถือวา 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดู
รอนตอเนื่องจากภาค การศึกษาสุดทายของปการศึกษาท่ี 8 ก็ใหนับรวมดวย ผูใดเปนนักศึกษาครบ 8 ป
การศึกษาแลว แตผลของการศึกษา ยังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี สถานภาพ
นักศึกษาของผูนั้นเปนอันสิ้นสุดลง แตอาจสมัคร กลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได มหาวิทยาลัยอาจ
เทียบหนวยกิตสะสมใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปน นักศึกษาใหมตามวรรคสามได ตามท่ีคณะกรรมการ
ประจําคณะท่ีรับเขาศึกษาเห็นสมควรโดยผูสมัครจะตองชําระคาเทียบโอน หนวยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และไมเปนการให นักศึกษาใชสิทธิซํ้าซอนกับการเทียบวิชา และรับโอนหนวยกิตตามขอ 10 วรรค
สอง 
3                ขอ 15. ระบบการศึกษา 
                           15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบงเวลา
ศึกษาใน ปการศึกษา หนึ่งออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 
(Second semester) และภาคฤดูรอน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเวลาภาคละ 18 สัปดาห 
(เรียนในชั้น 16 สัปดาห กับสอบไล 2 สัปดาห) และภาคฤดูรอน เวลา 8 สัปดาห (เรียนในชั้น 7 สัปดาห กับ
สอบไล 1 สัปดาห) 
                           15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชา
นั้นๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ คณะหรือภาควิชาตางๆ จะไมเปดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน 
                           15.3 สาขาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย แบงการสอนออกเปนกระบวนวิชา 
(Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่องมากนอยเปนจํานวนหนวยกิต (Semester credit) และทํา
การสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 
                           15.4 หนวยกิต หมายถึง เลขจํานวนท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับจาก
มหาวิทยาลัย แตละกระบวนวิชา จะมีจํานวนหนวยกิตกําหนดไว 
                           15.5 จํานวนหนวยกิตมีวิธีคิดดังนี้ 
                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาบรรยายปกติสัปดาหละ 1 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดใหมีคา 1 หนวยกิต 
                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเวลาปฏิบัติทดลอง การอภิปราย การฝก ฯลฯ โดย
ปกติใชเวลา 2 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง ตอ 1 สัปดาห ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีคาเปน 1 หรือ 2 หรือ 3 
หนวยกิต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแตละคณะกําหนด 
                           15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบดวยอักษรยอของสาขาวิชา เลขประจํากระบวน
วิชาจํานวนหนวยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่องท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพ้ืนฐานของ
นักศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได 
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3การกําหนดใหตองเรียนวิชาพ้ืนฐานกระบวนวิชาใดมากอน ใหเปนอํานาจของคณบดี 
                           15.7 อักษรยอของสาขาวิชาใหใชตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบดวยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
                                   15.8.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้ 
3                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 1 (Freshman course) 
3                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 2 (Sophomore course) 
3                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 3 (Junior course) 
3                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปท่ี 4 (Senior course) 
                                   15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) และเลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวใหมีความหมายเฉพาะก็ได เชน กระบวนวิชาท่ีตองเรียนสองภาค
ตอเนื่องกัน (Two-semester course) ใหลงทายดวยเลข “1” และเลข “2” สวนกระบวนวิชาท่ีไมสอน
ตอเนื่องกัน ใหลงทายดวย 3,4,5,..... เปนตน  15.8.3 โดยปกติจะไมเขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเปนเลข
เรียงกัน เชน 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่อย ๆ ไป เพราะจะทําใหไมสะดวกแกการเพ่ิมเติม
กระบวนวิชาใหมๆ ในภายหนาดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ใหเวนเปนชวงๆ เพ่ือจะไดใชเลขท่ี
วางเปนเลขประจํากระบวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนใหม 
                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหคงพิมพกระบวนวิชานั้นไวใน
หลักสูตรเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปการศึกษา แตใหบอกไวในวงเล็บวา ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้ 
ตั้งแตเม่ือไร 
                           15.10 ในกรณีท่ีเพ่ิมสอนกระบวนวิชาใหม ใหกําหนดเลขประจํากระบวนวิชาใหมท่ียัง
ไมเคยนํามาใช ถามีความจําเปนอาจกําหนดใหใชเลขเกาท่ีไดเลิกใชมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ปการศึกษา
ก็ได และใหบอกไวในวงเล็บวา เปดสอนครั้งแรกเม่ือไร 
                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลักษณะเทียบเทากัน ตองบงไวในแตละกระบวนวิชาดวย 
เพราะกระบวนวิชาดังกลาวจะนับ เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้น 
                           15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาใหกําหนดดังนี้ 

                                      15.12.1   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมไมเกิน 35 หนวยกิต เปนนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 (Freshman) 
        15.12.2   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 36-70 หนวยกิต เปน
นักศึกษา ชั้นปท่ี 2 (Sophomore) 

                                          15.12.3   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมระหวาง 71-105 หนวยกิต เปน
นักศึกษา   ชั้นปท่ี 3 (Junior) 

 15.12.4   นักศึกษาท่ีมีหนวยกิตสะสมเกิน 105 หนวยกิต เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4    
(Senior) 

3                ขอ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                           16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว
ไมนอยกวา 1 ครั้ง  การวัดผลอาจทําในระหวางภาคการศึกษาก็ได เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบ
ไลในแตละกระบวนวิชา แตบางกระบวนวิชาอาจไมมีสอบไลตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะแจงใหทราบไวในประกาศกระบวนวิชาท่ีเปดสอนเม่ือไดประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทาย แลว
ถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง 
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                           16.2 กรณีท่ีไมผานการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบ
ซอมหนึ่งครั้ง ตอภาคเรียนปกติโดยผูมีคุณสมบัติคือเปนนักศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน   
การใชสิทธิใหเปนไปตาม เง่ือนไขดังนี้ 
                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินักศึกษาท่ีจะใชสิทธิสอบซอม
ตองดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซอมในภาค 2 ของปการศึกษาเดียวกันนั้น   สวนกระบวนวิชาท่ีสอบตก
ในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูรอน นักศึกษาท่ีจะใชสิทธิ์ สอบซอมตองดําเนินการลงทะเบียนและสอบ
ซอมในภาค 1 ของปการศึกษา ถัดไปเทานั้น เม่ือนักศึกษาไดใชสิทธิสอบซอมไปแลวถือวาสิทธิในการสอบ
ซอมสิ้นสุดลง 
                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซอมดําเนินการตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     
และตองไมลงทะเบียน สอบซอมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้าซอนในวันเวลาเดียวกัน เวนแตไดแจงขอจบ
การศึกษาของภาคนั้น 
                                16.2.3 การวัดผลสอบซอมนั้นผลการสอบไดใหรายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบละ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซอมไวแลว มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 
                           16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแตละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช
ระบบการใหอักษรระดับคะแนน (Letter grade) 
                           16.4 อักษรระดับคะแนน ไดแก G, P และ F ซ่ึงกําหนดข้ึนไปเปนลําดับแสดงคุณภาพ
การเรียน ของนักศึกษาในแตละกระบวนวิชา เรียงลําดับตั้งแตคุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพต่ําสุด (F) ดังนี้ 
3                                   อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแตมระดับคะแนน = 4 
3                                   อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได, มีแตมระดับคะแนน = 2.25 
3                                   อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไมมีแตมระดับคะแนน 
                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน G และ P เทานั้น จึงจะนับหนวย
กิตของกระบวน วิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.6 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้งใหนับเปน
หนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว โดยใหนับหนวยกิตท่ีมีคาระดับคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวิชานั้นมีคา
ระดับคะแนนท่ีเทากัน ใหนับคาระดับคะแนนครั้งสุดทายเปนหนวยกิตสะสม 
                           16.7 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุวาเปนกระบวนวิชาท่ี
เทียบเทากัน แมจะไมมีการเปลี่ยน หลักสูตรใหมก็ตาม ใหนับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเทานั้นเปน
หนวยกิตเพ่ือใหครบหลักสูตร 
                           16.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและไมไดแจงเหตุผลลวงหนาไวเปนลายลักษณอักษร
กอนการสอบไลในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวน
วิชาท่ีนักศึกษา สอบไดตลอดหลักสูตรเทานั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซ่ึงยังศึกษาไมครบ
หลักสูตรจะแสดงผลสอบ ไดและสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูในระหวางการศึกษา 
                           16.10 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) 
(G.P.A.) ใหคํานวณดังนี้ 

 

                                      G คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน G 
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                                      P คือ จํานวนหนวยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบไดอักษรระดับคะแนน P 
3                                      ใหมหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมไว 
3                ขอ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 
                           17.1 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนไปแลวจะบอกเพ่ิม หรือบอกเลิก หรือบอกเปลี่ยนแปลง
ใดๆ อีกไมได ยกเวนในกรณีท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศงดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ใหขอ คาหนวยกิตคืนหรือขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอง
เสียเงินเพ่ิมหรือขอเงินคืนถาหนวยกิต ไมเทากัน 
                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน และเพ่ิงรูผลวาสอบไดจะบอกเลิกไดตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืนดวย 
                           17.3 นักศึกษาผูใดขาดสอบ หรือไมสงงานท่ีอาจารยผูสอนกําหนดในกระบวนวิชาใดท่ี
ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว นักศึกษาผูนั้นจะไดอักษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 
                           17.4 นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตรและแจงจบในภาคใดแลวจะไมสามารถลงทะเบียน
เรียนในภาคถัด ไปได เวนแตยังไมทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลักสูตรนั้น ท้ังนี้เม่ือสภามหาวิทยาลัยได
อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลวใหถือวาการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้นเปนโมฆะ และใหยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนนั้น สวนคา ธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงมหาวิทยาลัยให
เปนไป ตามขอ19 
3                ขอ 18. การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
                           18.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ใหดําเนินการขอยายโดย
ยื่นคําขอตามแบบ พิมพของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑวิธีการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           18.2 นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ตองเคยลงทะเบียนเรียน
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการ ศึกษาปกต ิ
                           18.3 การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะตองยื่นคําขอยายกอนเรียนจบครบ
หลักสูตร 
3                ขอ 19. การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหแกนักศึกษา 
เวนแต 
                           19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้นไวมีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน 
                           19.2 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน ตอมารูผลสอบได นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนราย
หนวยกิตเต็มจํานวนได 
                           19.3 นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบ
ของภาคกอน ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชานั้นเปนราย หนวยกิตเต็มจํานวน คาบริการลงทะเบียน ไมตรงตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและ
คาบํารุงมหาวิทยาลัยไดการขอ คืนเงินตามขอ 19.1, 19.2 หรือ ขอ 19.3 แลวแตกรณี ตองดําเนินการภายใน
ภาคการศึกษาท่ีไดชําระเงินนั้นไว 
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3                ขอ 20. การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี 
                           20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในแตละ สาขาวิชา มีหนวยกิต สะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ในการขอรับปริญญานี้นักศึกษาจะตองยื่นคําขอรับปริญญาตามวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดท่ีสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทายท่ีจบ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อ่ืนตาม 
3ขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขาเปน
นักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามท่ีระบุไวใน ขอ 8.4 
หรือตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนด จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา
ตรี 
                           20.2 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ใหคณะเสนอชื่อนักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตร 
และมีความประพฤติ  ิดีสมควรไดรับปริญญาตรี เพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                           20.3 นักศึกษาท่ีเรียนจบหลักสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกําหนดเวลาตามหลักสูตรและ
มีความประพฤติดี และมีหนวยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอักษรระดับคะแนน G ตามจํานวนท่ี
กําหนดไว จะไดรับการเสนอชื่อ ใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังนี้ 
                                    20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีหนวยกิตสะสมของกระบวน
วิชาท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตสะสมท้ังหมด 
                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองมีหนวยกิตสะสมของกระบวน
วิชาท่ีสอบไดอักษร ระดับคะแนน G จํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตสะสมท้ังหมด แตไมถึง
สามในสี่ ท้ังนี้ ตองไมเคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดกระบวนวิชานั้นมากกวาหนึ่งครั้ง หรือ
ลงทะเบียนเรียนและสอบไดกระบวน วิชาตามหลักสูตรใหมท่ีใชแทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเกาซ่ึงเคย
สอบไดแลว สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ 14 จะไมไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ 
ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน สําหรับผูสมัครท่ีมีหนวยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชามากอนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาเปน รายกระบวนวิชาโดยไมไดรับ
ปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษา เปนรายกระบวน
วิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองและรับเขาเปน 
นักศึกษาตอเนื่อง ตามขอ 5 ตองศึกษาใหไดหนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเปนจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไว 
ในหลักสูตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ 20 โดยอนุโลม 
                           20.4 นักศึกษาผูใดมีหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย จะตองชําระหนี้สินใหหมดสิ้น
เสียกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา 
3                ขอ 21. การอนุมัติใหปริญญา 
                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหปริญญาปการศึกษาละ 3 ครั้ง 
คือ เม่ือสิ้นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูรอน 
                           21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาปละหนึ่งครั้ง ซ่ึงจะประกาศใหทราบ
เปนคราวๆ ไป 
                           21.3 ใหชําระคาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญากอนวันพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน 
มิฉะนั้น จะไมไดรับอนุญาตใหเขาพิธีประสาทปริญญา 
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3                ขอ 22. การใหอนุปริญญานักศึกษาอาจยื่นคํารองขอรับอนุปริญญาได เม่ือไดเรียนครบหลักสูตร
และเง่ือนไขวาดวยอนุปริญญาท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา โดยตองมีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวา 108 หนวย
กิต 
3                ขอ 23. การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี 
                           23.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเปนเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปรางลักษณะและ
ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                           23.2 มหาวิทยาลัยจะใหเหรียญรางวัลเรียนดีแกนักศึกษาท่ีไดรับปริญญาตรี ซ่ึงได
หนวยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไมนอยกวารอยละ 90 ของหนวยกิตสะสมท้ังหมด 

 
3                ขอ 24. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งและ
ปฏิบัติการตามท่ีเห็นสมควร 
 

3                                                      ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบ ไชยสาสน)  
3                                                                นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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3ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

3(ฉบับท่ี 2) 
3พ.ศ. 2552 

________________ 
 

3โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี 

3อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

3ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

3ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
3ขอ 3 ใหยกเลิกขอความใน 3.2 ของขอ 3 และขอ 6 และความใน 13.4 ของขอ 13 และขอ 14 

และความใน 20.1 ของขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

3 “3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2548” 

3 “ขอ 6 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
3  ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3  6.1 ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 
3  6.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
3  6.3 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 
3  6.4 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
3 “13.4 การลงทะเบียนเรียนใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 

หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
3 ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในวรรคแรก คณบดี หรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 
12 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน 

3 สําหรับผู ท่ีจะสําเร็จการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน 18 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน การอนุมัติใหลงนามอนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด” 

3 “ขอ 14 ระยะเวลาศึกษา 
3 ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี กําหนดไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป 

ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ป และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 6 ป 
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3 การนับระยะเวลา 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษา ไดคํานวณเปน
ภาคการศึกษา โดยถือวา 1 ปการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูรอนตอเนื่องจากภาคการศึกษา
สุดทายของปการศึกษานั้นๆ ก็ใหนับรวมดวย 

3 ผูใดเปนนักศึกษาครบ 8 ปการศึกษา 10 ปการศึกษา และ 12 ปการศึกษาแลว แตผล
ของการศึกษายังไมเพียงพอท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูนั้นเปนอันสิ้นสุดลง 
แตอาจสมัครกลับเขาเปนนักศึกษาใหมในคณะใดก็ได 

3 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหนวยกิตสะสมใหแกนักศึกษาท่ีสมัครกลับเขาเปนนักศึกษาใหม
ตามวรรคสามได ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษาเห็นสมควร โดยผูสมัครจะตองชําระคาเทียบโอน
หนวยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมเปนการใหนักศึกษาใชสิทธิ์ซํ้าซอนกับการเทียบวิชาและรับโอนหนวยกิ
ตตามขอ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นักศึกษาจะตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในแตละสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิตจึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาตรี
ในสาขาวิชานั้นๆ ได  สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป จะตองเรียนกระบวนวิชา
ตางๆ ใหครบตามหลักสูตร และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแตละสาขาวิชา มีจํานวนหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 120 
หนวยกิต ของหลักสูตร 4 ป ไมนอยกวา 150 หนวยกิต ของหลักสูตร 5 ป และไมนอยกวา 180 หนวยกิต ของ
หลักสูตร 6 ป จึงจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ 3ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นไดเชนกัน 

3 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ 8 และผูท่ีไดรับปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเขาเปนนักศึกษาตามขอ 10 ตองศึกษาใหได
หนวยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑท่ีคณะกรรมการประจําคณะท่ีรับเขาศึกษากําหนดจึงจะ
ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาตรี 

3 การขอรับปริญญา นักศึกษาตองยื่นคําขอสําเร็จการศึกษาครบหลักสูตรท่ีคณะท่ีสังกัด 
และมายื่นคําขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรียนสุดทายท่ีสําเร็จการศึกษา” 

 
3ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 
 
3  ประกาศ ณ วันท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 

3ลงนาม      3  
 

                                                           (นายประจวบ ไชยสาสน) 
3                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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