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หลกัสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คณะ/ภาควชิา        คณะมนุษยศาสตร์   ภาควชิาประวติัศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ    Bachelor of Arts Program in History 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (ประวติัศาสตร์) 

อกัษรยอ่ ภาษาไทย  ศศ.บ. (ประวติัศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Arts (History)  

อกัษรยอ่ ภาษาองักฤษ  B.A. (History) 

3. วชิาเอก     ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ     เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี   

5.2  ภาษาทีใ่ช้     ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา      

 รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

         รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู อ่าน เขียน ภาษาไทยได ้       

              เป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น      

                                  ×   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  ..................................... 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ................................................................ 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา      

                                     ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

ปริญญามากกวา่  1  สาขาวชิา 

ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลง 

ความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

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

หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

                                  ×   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2555 

                                  ×   ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี  5.19 

คร้ังท่ี  18 / 2555  เม่ือวนัท่ี  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

                                   ×   ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี  6 / 2555 

วาระท่ี  5.6  เม่ือวนัท่ี  21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

 8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

 8.1 อาชีพครู อาจารย ์และนกัวชิาการ 

8.2 อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ มคัคุเทศก ์นกัเขียนคู่มือการนาํเท่ียว 

เป็นตน้ 

 8.4 นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ โฆษณา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ 

 8.4 ท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายทางดา้นประวติัศาสตร์ สาํหรับผูบู้รณาการในสาขาวชิาอ่ืน 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

1. นายศฤงคาร   

พนัธุพงศ ์

 

รองศาสตราจารย ์  M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Iowa University 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

สหรัฐอเมริกา 

ไทย 

2528 

2518 

2. นายจีรพล    

เกตุจุมพล 

           

อาจารย ์ อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

 

รัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2539 

 

2534 

3. นายปฐม    

ตาคะนานนัท ์

       

อาจารย ์ อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2549 

 

2542 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืน ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

หวัหมาก และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ-สุวรรณภาศรี 

11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร                       

(การวเิคราะห์หลกัสูตร) 

            11.1  สถานการณ์  หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

                      ปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติไดมุ้่งเนน้ท่ีการพฒันาการศึกษาของชาติ วิชาประวติัศาสตร์                   

เป็นวิชาหลักในการสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  อีกทั้งยงัเป็นวิชาสําคญัท่ี

ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ เน้ือหาวิชา ผูเ้รียนรู้วิชาประวติัศาสตร์จะสามารถ

เขา้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบนัไทยโดยอาศยัความรู้เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ยิ่งกวา่นั้นยงัจะช่วยให้เปิดโลกทศัน์ 

วสิัยทศัน์ รู้จกัปรับตวั และมีสาํนึกในสิทธิหนา้ท่ีและรับผิดชอบต่อสังคม อนัจะช่วยให้ไดเ้ป็นทรัพยากรท่ี

มีประสิทธิภาพของประเทศ 

               11.2   สถานการณ์  หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

            สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีลักษณะความเจริญท่ีเป็นสากลมากยิ่งข้ึนตามทางแห่ง

โลกาภิวฒัน์ แมว้า่วชิาประวติัศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ย เร่ืองราวในอดีตของมนุษยใ์นภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

แต่การทาํความเขา้ใจโลกปัจจุบนั ตอ้งอาศยัการยอ้นกลบัไปดูท่ีมาของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต เม่ือเกิด

ความเขา้ใจถ่องแทจึ้งจะสามารถรับมือกบัเหตุการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นปัญหาได ้ผูเ้รียนรู้จะ

สามารถเลือกหาทางออก และพฒันาตนและสังคมให้กา้วหนา้ไดดี้ยิ่งข้ึน การศึกษาประวติัศาสตร์จะช่วย

ใหเ้ขา้ใจความเจริญและความเส่ือมของวฒันธรรม อนัจะทาํใหเ้ห็นแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
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ในอนาคต การจดัทาํหลกัสูตรประวติัศาสตร์จึงมีข้ึนเพื่อสนองตอบต่อความจาํเป็นในการพฒันาสังคมและ

วฒันธรรม 

12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั

พนัธกจิของมหาวิทยาลยั/สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร  

   ผล กระท บจาก สถ านกา รณ์ แล ะก าร เป ล่ี ยนแป ลง ของป ระ เท ศรวม ทั้ ง สถ านกา รณ์                                  

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมของประชาคมโลกมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ

การพฒันาหลกัสูตร เพื่อการเรียนรู้ท่ีทนัต่อความเปล่ียนแปลง การเพิ่มพูนศกัยภาพและความแข็งแกร่งใน

การแข่งขนักบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการผลิตบณัฑิตทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ 

และทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการปฏิบติังานในดา้นวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน  

   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมยั              

ท่ีเปล่ียนไป  มีผลทาํใหม้หาวทิยาลยัตอ้งทบทวนหลกัสูตรเดิมและปรับเปล่ียนแนวทางในการจดัการศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ดงักล่าว  และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาคมทั้ง

ภายในประเทศและประชาคมโลกและตอ้งสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน และความเป็นมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงโดยการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รียนจาํนวนมาก มีความหลากหลายของหลกัสูตร 

เพื่อผู ้เ รียนหลากหลายอาชีพท่ีอยู่ในว ัย และฐานะต่าง ๆ กันมีสภาพทางสังคมต่างกัน และให ้                       

การดาํเนินการของหลกัสูตรและการเรียนการสอนมีการจดัการท่ียืดหยุน่และมีความหลากหลายเป็นสากล 

มุ่งเนน้การกระจายโอกาส   เพื่อกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส   เพื่อการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพประกอบดว้ยความรู้

คู่คุณธรรมและมีจิตสาํนึกเพื่อการพฒันาและรับใชส้ังคมทุกระดบัชั้นต่อไป 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลยั/สถาบัน   

13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

           INT 1005      MTH 1003      STA 1003    AGR 1003    **BIO 1001        CMS 1003 

GLY 1003 MET 1003      *PHY 1001 SCI 1003 ART 1003 MSA 1003 

LIS 1001 PHI 1003 GAS 1001 GAS 2601 GAS 2611 GAS 2701 

GAS 2711 GAS 2721 GAS 2801 GAS 2802  GAS 2803 GAS 3504  

GAS 3601  GAS 3801 GAS 4605 GAS 4804 HED 1101  LAW 1004 

POL 1100 ECO 1003 PSY 1001 SOC 1003 ENG 1001  ENG 1002 

ENG 2001 ENG 2002 ENG2101 ENG 2102 ENG 2401  FRE 1001  

FRE 1002 FRE 2001 FRE 2002 GER 1001 GER1002  GER 2001 

GER 2002 SPN 1001 SPN 1002 SPN 2001 SPN 2002  RUS 1001 
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RUS 1002 RUS 2001 RUS 2002       **JPN 1001  **JPN 1002    **JPN 2001 

   **JPN 2002 CHI 1001 CHI 1002 CHI 2001 CHI 2002  MAL 1001 

MAL 1002 MAL 2001 MAL 2002 GRK 1001 GRK 1002  GRK 2001 

GRK 2002 KHM 1001 KHM 1002 KHM 2001  KHM 2002  MMR 1001 

MMR 1002 MMR 2001 MMR 2002 LAO 1001 LAO 1002  LAO 2001 

LAO 2002 VNM 1001 VNM 1002 VNM 2001 VNM 2002  KOR 1001 

KOR 1002 KOR 2001 KOR 2002 HIN 1001 HIN 1002  HIN 2001 

HIN 2002 ARA 1001 ARA 1002 ARA 2001 ARA 2002 POR 1001  

POR 1002 POR 2001 POR 2002 THA 1001 THA 1002 

13.2  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้มหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 

   ศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่  กระบวนวชิาดงัต่อไปน้ี 

  HIS 1001 (HI 101)  อารยธรรมตะวนัตก 

HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก 

HIS 1003 (HI 103) อารยธรรมโลก 

HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย 

13.3  การบริหารการจัดการ 

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระบบการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการนักศึกษาทุกคณะและทุก

สาขาวิชาสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีภาควิชาประวติัศาสตร์เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่และไม่ซํ้ าซ้อนกับวิชาศึกษาทัว่ไป 

วชิาเอก หรือวชิาโทท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร   

 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างบณัฑิตให้เข้าใจ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัและอนาคต  รู้ซ้ึงในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษย ์ และมีจิตสํานึกใน

ความเป็นไทย  รู้จกัสิทธิ  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคม 

1.2  ความสําคัญของหลกัสูตร   

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาประวติัศาสตร์ มีความสาํคญัในการเป็นวชิาสังคมศาสตร์/ 

มนุษยศาสตร์ ท่ีใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองมนุษยแ์ละสังคมโลกทัว่ไป 
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1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

เพื่อปรับปรุงให้เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2552 

1.4  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเร่ืองของมนุษยแ์ละสังคมในโลก นบัแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

1.4.2  ใหน้กัศึกษารู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั และอนาคตเพื่อประโยชน์ในการดาํเนิน 

ชีวติในสังคม 

1.4.3  รู้วธีิการคน้ควา้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และรู้วธีิคิด วเิคราะห์ และตีความเหตุการณ์ 

1.4.4  รู้จกัปรับตนให้เขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4.5  รู้จกัประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางประวติัศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพ และดาํเนินชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4.6  รู้สาํนึกรักชาติ และความเป็นไทย รู้สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองและรับผดิชอบต่อสังคม 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ 

    มาตรฐานไม่ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 

    มาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. 

1.1 ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี - เอกสารหลกัสูตรฉบบั

ปรับปรุง/หลกัสูตรไดรั้บการ

เผยแพร่ตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุ 

2. เสริมสร้างความรู้และ 

   ทกัษะของนกัศึกษาโดยเนน้ 

   ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.1 ส่งเสริมการจดัการเรียนการ 

      สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.2 ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเนน้ 

      การคน้ควา้ของนกัศึกษา 

- การเขา้อบรมเพิ่มพนูความรู้ 

   และทกัษะการสอนของอาจารย ์

- ขอ้สอบ/รายงานของนกัศึกษา 

  ซ่ึงแสดงถึงการฝึกการคน้ควา้ 

3. พฒันาอาจารยใ์ห ้

    ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ  

    และประสิทธิภาพ 

3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให ้

      อาจารยมี์ประสบการณ์ทาง 

     วชิาการเพื่อพฒันาทกัษะและนาํมา           

       ใชป้รับปรุงคุณภาพการ เรียนการสอน 

- การเขา้อบรม สัมมนา  

  การศึกษาต่อของอาจารย ์

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวภิาค  ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มี   ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

      มี                          ไม่มี 
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  2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน      -   กนัยายน 

ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน  -   กุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน        -   พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และ

ขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 ขอ้ 6  

(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวชิา ท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ชั้น

เรียนและนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา   

2.4.1 จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อแนะนาํการเรียนการสอน 

2.4.2 มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 

2.4.3 มีหน่วยแนะแนวการเรียน 

2.4.4 จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียนตั้งแต่เขา้ศึกษาจนจบการศึกษา 

2.5  แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาวชิาเอกประวติัศาสตร์ ในระหวา่งปีการศึกษา 2555 - 2559 

 ช้ันปีที่ 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ช้ันปีที ่ 1 50 65 70 75 80 

ช้ันปีที ่ 2 - 35 45 50 50 

ช้ันปีที ่ 3 - - 25 35 35 

ช้ันปีที ่ 4 - - - 13 25 

รวม 50 100 140 173 190 

ทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 13 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 รายละเอยีดหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการ ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ค่าตอบแทน 750,000 787,500 825,000 862,500 900,000 

ค่าใชส้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าวสัดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 860,000 947,500 985,500 1,022,500 1,060,000 

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

ค่าใชจ่้ายรายบุคคลในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 

 2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

       แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

               แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

       แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

                    แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                                 อ่ืนๆ  (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  (ถ้ามี) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 8 และขอ้ 9 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร  

  3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร      หมวดวชิา          จาํนวนหน่วยกิต     จาํนวนร้อยละ 

                            (1)  วชิาศึกษาทัว่ไป       42                29.17 

         (2)  วชิาเอก        63                43.75 

         (3)  วชิาโท       24                16.67 

            (4)  หมวดวชิาเลือกเสรี      15                10.41 

     รวม     144              100.00 
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(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกระบวนวชิา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge                   

and Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) และวชิาใน 5 กลุ่มต่อไปน้ี  

  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข)  1 กระบวนวชิา 

ก)   วชิาคณิตศาสตร์            หน่วยกิต 

INT 1005  (IT 105)    ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้           3 

                                  MTH  1003  (MA 103)        คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                               3 

STA 1003  (ST 103)             สถิติเบ้ืองตน้                           3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

ข)   วชิาวทิยาศาสตร์   หน่วยกิต 

 AGR 1003  (AG 103)  การเกษตรเบ้ืองตน้                   3 

                             ** BIO 1001  (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้            3 

 CMS 1003  (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้            3 

 GLY 1003  (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้            3 

                                  MET 1003  (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้            3 

                                *PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้            3 

                                 SCI 1003  (SC 103) วทิยาศาสตร์พื้นฐาน            3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY 

ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐาน/ทัว่ไปได ้

2)    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต     หน่วยกิต 

                                  ART  1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์       เลือกเรียน          2 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์       1 กระบวนวชิา  

HIS   1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก      เลือกเรียน          3 

HIS   1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก     1 กระบวนวชิา          

HIS   1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย           3 

LIS   1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้         2 

PHI   1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้            3 

GAS …./HED … วชิาพลศึกษา            2 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้ 

1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

   GAS 1001 (GS 101)     กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ          2 

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1              2 
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GAS 2611 (GS 241)   วา่ยนํ้า 1              2   

GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1              2  

GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1             2 

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1             2 

GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย           2 

GAS 2802  (GS 231)    เกมเบด็เตล็ด                          2 

GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ             2  

GAS 3504  (GS 375) ตะกร้อ              2      

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1              2 

 GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั             2

 GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั             2

 GAS 4804 (GS 440)  โยคะ              2

 HED 1101(HA 101/HE 101)   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ           2 

3)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต     หน่วยกิต 

                                  LAW 1004  (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป             3 

POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป         เลือกเรียน             

ECO 1003  (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป     1 กระบวนวชิา 3 

                                  PSY 1001  (PC 103)           จิตวทิยาทัว่ไป                

SOC 1003  (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                        3 

4)   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

      ใหเ้ลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีเปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์

โดยตอ้งเรียนภาษานั้น 4 วชิาต่อเน่ืองกนั วชิาละ 3 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวชิาจาก   

ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203),  ENG 2102              

(EN 204), ENG 2401 (EN 205) 

ภาษาฝร่ังเศส        FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),  

                                  FRE 2002 (FR 202) 

ภาษาเยอรมนั GER 1001 (GN 101), GER 1002 (GN 102), GER 2001 (GN 201),  

                                  GER 2002 (GN 202) 

ภาษาสเปน SPN 1001 (SN 101), SPN 1002 (SN 102), SPN 2001 (SN 201),  

SPN 2002 (SN 202) 

ภาษารัสเซีย RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201),  

RUS 2002 (RS 202) 
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ภาษาญ่ีปุ่น **JPN 1001 (JA 101), **JPN 1002 (JA 102), **JPN 2001(JA 201),  

                        **JPN 2002 (JA 202) 

ภาษาจีน CHI 1001 (CN 101), CHI 1002 (CN 102), CHI 2001 (CN 201),  

CHI 2002 (CN 202) 

ภาษามลาย ู MAL 1001 (ML 101), MAL 1002 (ML 102), MAL 2001 (ML 201),  

MAL 2002 (ML 202) 

ภาษากรีก GRK 1001 (GR 101), GRK 1002 (GR 102), GRK 2001 (GR 201),  

GRK 2002 (GR 202) 

ภาษาเขมร KHM 1001 (KH 101), KHM 1002 (KH 102), KHM 2001 (KH 201),  

KHM 2002 (KH 202) 

ภาษาพม่า MMR 1001(MM 101),MMR 1002(MM 102),MMR 2001(MM 201), 

MMR 2002(MM 202) 

ภาษาลาว LAO 1001 (LO 101), LAO 1002 (LO 102), LAO 2001 (LO 201),  

LAO 2002 (LO 202) 

ภาษาเวยีดนาม VNM 1001 (VI 101), VNM 1002 (VI 102), VNM 2001 (VI 201),  

VNM 2002 (VI 202) 

ภาษาเกาหลี KOR 1001 (KO 101), KOR 1002 (KO 102), KOR 2001 (KO 201),  

KOR 2002 (KO 202) 

ภาษาฮินดี HIN 1001 (HD 101), HIN 1002 (HD 102), HIN 2001 (HD 201),  

HIN 2002 (HD 202) 

ภาษาอาหรับ ARA 1001 (AB 101), ARA 1002 (AB 102), ARA 2001 (AB 201),  

ARA 2002 (AB 202) 

ภาษาโปรตุเกส POR 1001 (PG 101), POR 1002 (PG 102), POR 2001 (PG 201),  

POR 2002 (PG 202) 

5)   กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกิต     หน่วยกิต 

 THA 1001  (TH 101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย          3 

 THA 1002  (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                            3 
 

 (2)  หมวดวชิาเอก  

  โครงสร้าง / จาํนวนหน่วยกิต     63  หน่วยกิต 

2.1 วชิาเอกบงัคบั                    33   หน่วยกิต  

2.2 วชิาเอกเลือก      30   หน่วยกิต 
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         2.1  วชิาเอกบังคับ   33   หน่วยกติ  ได้แก่ 

HIS 1001 (HI101) อารยธรรมตะวนัตก                                                  3 

  (Western Civilization) 

 HIS 1002 (HI102) อารยธรรมตะวนัออก  

  (Eastern Civilization) 

HIS 2201(HI221) ประวติัศาสตร์ไทย 1       3 

  (Thai History I) 

HIS 2202 (HI222) ประวติัศาสตร์ไทย 2   3 

 (Thai History II) 

HIS 3105 (HI315) วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้  3 

 (Introduction to Historical Method) 

HIS 3300 (HI330) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป 3 

 (Historical Survey of Southeast Asia) 

HIS 3401 (HI341) ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้ 3 

 (History of South Asia) 

HIS 3501 (HI351) ประวติัศาสตร์ยโุรป 1 3 

  (History of Europe I) 

HIS 3502 (HI352) ประวติัศาสตร์ยโุรป 2 3 

  (History of Europe II) 

HIS 4005(HI 405) ประวัติศาสตรรวมสมัย 3 

  (Contemporary World) 

HIS 4601 (HI461) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่ 3 

  (History of Modern East Asia) 

HIS 4803 (HI483) ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาใน 3 

 คริสตศ์ตวรรษท่ี  20 

  (History of Latin America in the Twentieth Century) 

2.2 วชิาเอกเลอืก  30  หน่วยกติ 

 นกัศึกษาวชิาเอกสาขาวชิาประวติัศาสตร์สามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาต่าง ๆ  ของ

หมวดวชิาทั้ง  8  หมวดของหลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ทัว่ไป    HIS X0XX-X1XX  

2. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ไทย    HIS X2XX  

3. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้HIS X3XX  

4. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียใต ้  HIS X4XX  

เลือก 1  กระบวนวชิาท่ี 

ไม่ซํ้ากบัหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป             
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5. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ยโุรป            HIS X5XX, X7XX  

6. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก          HIS X6XX  

7. หมวดวชิาประวติัศาสตร์อเมริกา           HIS X8XX  

8. หมวดวชิาประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง HIS  X9XX  

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวชิาของหมวดวชิาเดียวกนัหรือหมวดวชิารวมกนั 

ไม่เกิน  30  หน่วยกิต  

    (3)  หมวดวชิาโท  24 หน่วยกติ 

  ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอก               

หรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ์ดงัน้ี 

 1.  สาํหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชานั้น ๆ 

   2.  สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะ         

นั้น ๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ิชาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตใหเ้ป็นสิทธิ

ของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

  3.  สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโท

ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

  4.  กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาในหมวด             

วชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

  รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเรียนวชิาโทใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิา             

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  

(4)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1.  นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ี

ไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต              

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

2.  RAM 3000  สหกิจศึกษา                   9(0-40-10) 

     (RU 300) (Cooperative Education) 

นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000  สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต แทน

หมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
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             3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา    

                       รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999  โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี 

หลกัท่ี  1-3  (XXX) เป็นตวัอกัษร ส่ือถึงรหสัวชิา 

หลกัท่ี  4  เป็นตวัเลข ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

หลกัท่ี  5  เป็นตวัเลข ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

หลกัท่ี  6-7            เป็นตวัเลข ส่ือถึงลาํดบัของวชิา 

อกัษรยอ่กระบวนวชิาสาขาวชิาประวติัศาสตร์ ใช ้ HIS เลขประจาํหมวดวชิา มีดงัน้ี 

1. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ทัว่ไป                      HIS X0XX-X1XX  

2. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ไทย         HIS X2XX  

3. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้      HIS X3XX  

4. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียใต ้                     HIS X4XX  

5. หมวดวชิาประวติัศาสตร์ยโุรป         HIS X5XX, X7XX  

6. หมวดวชิาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก                     HIS X6XX  

7. หมวดวชิาประวติัศาสตร์อเมริกา                      HIS X8XX  

8. หมวดวชิาประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง HIS  X9XX  

               3.1.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

1) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ทัว่ไป            หน่วยกิต 

                                         HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก  3  

   (Western Civilization) 

 HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก  3  

   (Eastern Civilization) 

 HIS 1003 (HI 103)    อารยธรรมโลก  3 

   (World  Civilization) 

 HIS 3105 (HI 315) วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้  3 

   (Introduction to Historical Method) 

 HIS 4005 (HI 405) ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั  3 

  (Contemporary World) 

 HIS 4101 (HI 411)   การกาํเนิดและส้ินสุดระบบอาณานิคม  3 

   (The Rise and Fall of Colonialism) 

 HIS 4104 (HI 414)        ประวติัศาสตร์นิพนธ์  3 

  (Historiography) 
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2) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ไทย   

 HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย  3  

  (Foundations of Thai Culture) 

 HIS 2200 (HI 220) มรดกไทย  3 

  (Thai Heritage) 

 HIS 2201 (HI 221)        ประวติัศาสตร์ไทย 1   3 

  (Thai History I) 

 HIS 2202 (HI 222)       ประวติัศาสตร์ไทย 2   3 

  (Thai History II) 

 HIS 2204 (HI 224)      ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 3

  (Thai History from Early Times to the Bangkok Period) 

 HIS 3200 (HI 320) ประวติัศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลง 3 

  การปกครอง พ.ศ.  2475  จนถึงปัจจุบนั 

  (Political History of Thailand since the Revolution                            

  of 1932  to the Present) 

 HIS 3202 (HI 322) ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย  3 

   (Economic History of Thailand) 

 HIS 4201 (HI 421) ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทย 3 

   (History of the International Relations of Thailand) 

 HIS 4203 (HI 423) ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย  3 

  (Thai Historiography)  

 HIS 4207 (HI 427) บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบนัต่าง ๆ ของไทย 3 

  (The Role of Buddhism in Thai Institutions) 

3) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

 HIS 3300 (HI 330) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป 3 

  (Historical Survey of Southeast Asia) 

 HIS 3303 (HI 333) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1  3 

  (History of Southeast Asia I) 

 HIS 3304 (HI 334) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2  3 

  (History of Southeast Asia II) 

                                    ** HIS 3305 (HI 335)   ประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  3 

  (History of Australia and New Zealand ) 
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4)   หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียใต้   

 HIS 3401 (HI 341) ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้  3 

  (History of South Asia) 

 HIS 3405 (HI 345) ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ  3 

  (History of Ancient India) 

 HIS 3407 (HI 347) ประวติัศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยโุรปเขา้มาจน 3 

  ถึงอินเดียไดรั้บเอกราช (ค.ศ. 1947)  

   (History of India from the Coming of the Europeans          

  to the Declaration of Independence in 1947) 

 HIS 4401 (HI 441) ประวติัศาสตร์อินเดียสมยัใหม่  3 

  (History of Modern India) 

5) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ยุโรป   

HIS 3500 (HI 350) ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง  3 

 (History of Medieval Europe) 

HIS 3501 (HI 351) ประวติัศาสตร์ยโุรป 1  3 

 (History of Europe I) 

HIS 3502 (HI 352) ประวติัศาสตร์ยโุรป 2  3 

 (History of Europe II) 

HIS 3503 (HI 353) ประวติัศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมนั  3 

 (Greek and Roman Civilizations) 

HIS 3504 (HI 354) ประวติัศาสตร์ยโุรปตน้สมยัใหม่ ค.ศ. 1450-1789 3 

 (History of Early Modern Europe from 1450-1789) 

HIS 3505 (HI 355) ประวติัศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยคุกลางจนถึง ค.ศ. 1815 3

 (Diplomatic History of Europe from the Medieval Period to 1815) 

HIS 3508 (HI 358) ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก 1  3 

 (History of Eastern Europe 1) 

HIS 3701 (HI 371) ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิรัสเซีย  3 

 (History of Imperial Russia) 

HIS 3702 (HI 372) ประวติัศาสตร์การทูตสมยัจกัรวรรดิรัสเซีย 3

 (Diplomatic History of Imperial Russia) 

HIS 3704 (HI 374) ประวติัศาสตร์แนวความคิดจกัรวรรดิรัสเซีย 3

 (Intellectual History of Imperial Russia) 
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HIS 4500 (HI 450) ประวติัศาสตร์สเปนสมยัใหม่  3 

 (History of Modern Spain) 

HIS 4501 (HI 451) ประวติัศาสตร์องักฤษสมยัใหม่  3 

 (History of Modern England) 

HIS 4502 (HI 452) ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่ (ค.ศ. 1789-1914) 3 

 (History of Modern Europe 1789-1914) 

HIS 4503 (HI 453) ประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสสมยัใหม่  3 

 (History of Modern France) 

HIS 4504 (HI 454) ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัปัจจุบนั (ค.ศ. 1914 – ปัจจุบนั) 3 

 (Europe from  1914 to the present) 

HIS 4505 (HI 455) ประวติัศาสตร์เยอรมนีสมยัใหม่  3 

 (History of Modern Germany) 

HIS 4506 (HI 456) ประวติัศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 – ปัจจุบนั 3

 (Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present) 

HIS 4701 (HI 471) ประวติัศาสตร์สหภาพโซเวยีต  3 

 (History of the Soviet Union) 

HIS 4705 (HI 475) ประวติัศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวยีต  3 

 (Diplomatic History of the Soviet Union) 

6) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออก   

                                  **HIS 3604 (HI 364)  ประวติัศาสตร์เกาหลีก่อนสมยัใหม่  3 

 (History of Pre-Modern Korea) 

HIS 3606 (HI 366) ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัศกัดินาสวามิภกัด์ิ  3 

             (History of  Feudual Korea) 

HIS 3608 (HI 368) ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน  3 

 (History of Imperial China) 

HIS 4601 (HI 461) ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม ่  3 

 (History of Modern East Asia) 

HIS 4602 (HI 462) ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่  3 

 (History of Modern China) 

HIS 4603 (HI 463) ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่  3 

 (History of Modern Japan) 

HIS 4604 (HI 464) ประวติัศาสตร์เกาหลีสมยัใหม่  3 

 (History of Modern Korea) 
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7) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์อเมริกา   

HIS 3801(HI 381) ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1  3 

 (History of the United States I) 

HIS 3802(HI 382) ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม  3 

 จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825 

 (History of Latin America) 

HIS 3803(HI 383) ประวติัศาสตร์แคนาดา   3 

 (History of Canada) 

HIS 4801(HI 481) ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2  3 

  (History of the United States II) 

HIS 4802(HI 482) ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 3 

 (History of Latin America in the Twentieth Century) 

**HIS 4803 (HI 483) ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 3 

 (History of the United States in the Twentieth Century) 

HIS 4804 (HI 484) ประวติัศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา  3 

  (Diplomatic History of the United States) 

HIS 4805 (HI 485) ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  3 

 (Economic History of the United States) 

HIS 4806 (HI 486) ประวติัศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริกา 3 

 (Intellectual History of the United States) 

HIS 4807 (HI 487) ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลาตินอเมริกา 3 

 กบัสหรัฐอเมริกา 

 (History of the Relationship between Latin America  

 and the United States) 

HIS 4808 (HI 488) ประวติัศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 3

 (Diplomatic History of the Latin America) 

8) หมวดวชิาประวตัิศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง   

HIS 3900 (HI 390) ประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลางโดยสังเขป 3

 (Historical Survey of Africa and the Middle East) 

HIS 3901 (HI 391) ประวติัศาสตร์แอฟริกา 1  3 

 (History of Africa I) 

HIS 3905 (HI 395) ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง                    3 

 (History of the Middle East) 
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HIS 4900 (HI 490) ประวติัศาสตร์แอฟริกาสมยัอาณานิคม    3 

 (History of Africa during the Colonial Period) 

HIS 4901 (HI 491) ประวติัศาสตร์แอฟริกา 2                              3 

 (History of Africa II) 

HIS 4905 (HI 495) ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม ่      3 

 (History of Modern Middle East) 

3.1.5  แผนการศึกษา 

ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 

HIS 1001       อารยธรรมตะวนัตก              

HIS 1002      อารยธรรมตะวนัออก            

LIS 1001       สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้            2    หน่วยกิต

PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้               3    หน่วยกิต

RAM 1000      ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต)            3    หน่วยกิต 

SOC 1003      สังคมวทิยาและมนุษยว์ทิยาเบ้ืองตน้             3    หน่วยกิต 

THA 1001      ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย               3    หน่วยกิต 

……........      ภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน  1              3    หน่วยกิต 

     รวม            17   หน่วยกิต 

ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่ 2 

          ART 1003      ศิลปวจิกัษณ์                                                                         

MSA 1003   ดนตรีวจิกัษณ์  

ECO 1003    เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  

          LAW 1004      ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         เลือกเรียน  

          PSY 1001    จิตวทิยาทัว่ไป                                        1 กระบวนวชิา 3    หน่วยกิต 

POL 1100      รัฐศาสตร์ทัว่ไป  

HIS 1201     พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3    หน่วยกิต 

THA 1002      ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3    หน่วยกิต 

 . . . . . .    คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ 3    หน่วยกิต 

. . . . . . .    พลศึกษา 2    หน่วยกิต 

. . . . . . .                  ภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน  2                                       3  หน่วยกิต                                          

                                                        รวม                             19  หน่วยกิต 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา      3    หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา                    2    หน่วยกิต 
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ปีที ่ 2 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก                3   หน่วยกิต 

HIS 1002  อารยธรรมตะวนัออก                   

HIS 2201 ประวติัศาสตร์ไทย 1                3   หน่วยกิต 

HIS 3300     ประวติัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป              3   หน่วยกิต 

HIS 3401     ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้                3   หน่วยกิต 

. . . . . . .   วชิาโท 1 กระบวนวชิา                3   หน่วยกิต 

. . . . . . .    ภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน  3               3   หน่วยกิต 

                                                                                             รวม           18  หน่วยกิต 

ปีที ่ 2 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

. . . . . . .    ภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน  4                3  หน่วยกิต 

HIS 2202  ประวติัศาสตร์ไทย 2                 3  หน่วยกิต 

HIS 3501 ประวติัศาสตร์ยโุรป 1                3   หน่วยกิต 

HIS 4601 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่              3   หน่วยกิต 

   **HIS 4803 ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20             3   หน่วยกิต 

. . . . . . .    วชิาโท  1  กระบวนวชิา                3   หน่วยกิต 

รวม            18  หน่วยกิต 

ปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

HIS 3502 ประวติัศาสตร์ยโุรป 2                3   หน่วยกิต 

. . . . . . .    วชิาเอกเลือก  3 กระบวนวชิา               9   หน่วยกิต 

. . . . . . .    วชิาโท  2  กระบวนวชิา                6   หน่วยกิต 

รวม            18  หน่วยกิต 

 

ปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาที ่ 2   

HIS 3105 วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้                3  หน่วยกิต 

HIS 4005 ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั                3   หน่วยกิต 

. . . . . . .    วชิาเอกเลือก  3  กระบวนวชิา               9   หน่วยกิต 

. . . . . . .    วชิาโท  2  กระบวนวชิา                6   หน่วยกิต 

รวม            21  หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 
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ปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

. . . . . . .   วชิาเอกเลือก  4  กระบวนวชิา                           12  หน่วยกิต 

. . . . . . .   วชิาโท  2  กระบวนวชิา                                6  หน่วยกิต 

รวม             18  หน่วยกิต 

ปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

. . . . . .    วชิาเลือกเสรี  5  กระบวนวชิา  หรือ    

RAM 3000  สหกิจศึกษาและวชิาเลือกเสรี 2 กระบวนวชิา                      15  หน่วยกิต 

รวม             15  หน่วยกิต 

 

3.1.6  คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก) 

          3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

นายศฤงคาร    

พนัธุ์พงศ ์

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Towa State University 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

สหรัฐอเมริกา

ไทย 

2529 

2518 

นางเพญ็ศรี    

ภูมิถาวร 

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Lincoln University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สหรัฐอเมริกา

ไทย 

2518 

2515 

นางศิวพร    

ชยัประสิทธิกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประกาศนียบตัร

ชั้นสูง  

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

 

ไทย 

2517 

 

2513 

นายจีรพล   

 เกตุจุมพล 

อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2539 

2535 

นายปฐม   

ตาคะนานนัท ์

 

อาจารย ์
อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2549 

2542 
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3.3 อาจารย์ประจํา 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

นายศฤงคาร    

พนัธุ์พงศ ์

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Towa State University 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

   สหรัฐอเมริกา 

ไทย 

2529 

2518 

นางเพญ็ศรี    

ภูมิถาวร 

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Lincoln University 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   สหรัฐอเมริกา 

ไทย 

2518 

2515 

นางศิวพร   

ชยัประสิทธิกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประกาศนียบตัร  

         ชั้นสูง 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

 

ไทย 

2517 

 

2513 

นางผสุดี   

จนัทวิมล 

รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2519 

2514 

นายมาตยา     

อิงคนารถ 

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

 

น.บ. 

Non-Western 

Civilizations 

นิติศาสตร์ 

Seton Hall University 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   สหรัฐอเมริกา 

  

ไทย 

2517 

 

2509 

นางผะอบ     

จึงแสงสถิตยพ์ร 

อาจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม 2) 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 

ไทย 

2520 

2515 

นายจีรพล   

เกตุจุมพล 

อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2539 

2534 

นางสาวกิติยวดี    

ชาญประโคน 

อาจารย ์ ศศ.ม 

 

ศศ.บ 

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปกร 

 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2539 

นางสาวศุภรัตน ์   

ต่ีคะกุล 

อาจารย ์ ศศ.ม 

 

ศศ.บ 

โบราณคดีสมยั 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2542 

นางสาวสมใจ   

ไพโรจน์ธีระรัชต ์

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

อ.ม. 

อ.บ. 

History 

 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

Northern Illinois 

University 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    สหรัฐอเมริกา 

 

ไทย 

ไทย 

2526 

 

2518 

2513 

นางสาวนนัทพร 

พุม่มณี 

อาจารย ์ สถ.ม 

 

สถ.บ 

การจดัการ

โครงการ 

สถาปัตยกรรม

ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัศิลปกร 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2546 

นายปฐม 

ตาคะนานนัท ์

อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2547 

2542 
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      3.4  อาจารย์พเิศษ   

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา  

ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

นางสาวจนัทร์ฉาย    

 ภคัอธิคม 

ศาสตราจารย ์

 

M.A. 

 

อ.บ. 

Asian  Studies 

and  History 

ภาษาองักฤษและ

ประวติัศาสตร์ 

Brigham  Young 

University U.S.A. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    สหรัฐอเมริกา 

 

ไทย 

2515 

 

2511 

 

นางนนัทนา     

 เตชะวณิชย ์

รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2515 

2511 

 

 4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   

4.1  มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม      

   -ไม่มี- 

4.2  ช่วงเวลา    

  -ไม่มี- 

4.3  การจดัการเวลาและตารางสอน        

   -ไม่มี- 

 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย       

  -ไม่มี- 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพิเศษ/คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ กลยทุธ์หรือกิจกรรม 

1.  มีความรอบรู้ในสาขาวชิาประวติัศาสตร์ - การบรรยายในชั้นเรียน 

- จดัโครงการสัมมนาและอบรมทางดา้นวชิาการอยา่ง  

   ต่อเน่ือง 

2.  กลา้คิด และแสดงความคิดเห็น - กิจกรรมในชั้นเรียนยกประเด็นศึกษา และจดักลุ่ม  

  แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 

3.  รู้จกัใชเ้หตุผลและวจิารณญาณ 

    ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการแสดงความ

คิดเห็นในการเขียนหรือวจิารณ์ข่าว 

- สอดแทรกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์  

  ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

- ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขียนบทความ 

4.  การนาํเสนอผลงานต่อสาธารณะ - การรายงานและนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

5.  เป็นคนดี  มีคุณธรรม ประกอบอาชีพ

โดยซ่ือสัตยสุ์จริต 

- สอดแทรกเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ 

  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม 
 

    2.   การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

           2.1   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

                    2.1.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

                              (1)  มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  และสามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรม 

                              (2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

                              (3)  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมในกิจกรรม               

                       เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น และมีภาวะผูน้าํ 

                              (4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1)  อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรก เร่ือง คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกบัการสอน 

(2)  สอนโดยใชก้รณีศึกษาและอภิปรายร่วมกนั 

(3)  สอนโดยจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุ                     

มาบรรยายพิเศษในโอกาสต่างๆ 

2.1.3  การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการรายงานและการส่งงาน   

การร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(3)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน 
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2.2   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1)  ความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาสาขาวชิา  

(2)  สามารถวเิคราะห์อธิบายความสาํคญั ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และแกไ้ข 

            ปัญหา ในสาขาวชิาของตน 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4)  นาํผลงานวิจยัทางประวติัศาสตร์มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1)  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 

(2)  มอบหวัขอ้เร่ืองใหค้น้ควา้ และทาํรายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม 

(3)  อภิปรายโดยผูส้อนตั้งคาํถามใหต้อบ 

2.2.3   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  การสอบยอ่ย 

(2)  สอบกลางภาค และปลายภาค 

(3)  ประเมินจากรายงานท่ีให้คน้ควา้ 

            2.3   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.3.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1)  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถวเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 

(3)  สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  สามารถตีความ และประเมินขอ้มูล เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

2.3.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1)  บรรยาย 

(2)  มอบหมายให้นกัศึกษาทาํรายงาน 

(3)  อภิปรายกลุ่ม 

2.3.3   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

      ประเมินโดยการสอบ 

2.4   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

(1)  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

(2)  พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้าม ทาํงานเป็นกลุ่ม 

(3)  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ 

                                      ครบถว้นตามกาํหนดเวลา  
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2.4.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1)  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

(2)  มอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม 

(3)  การนาํเสนอรายงาน 

2.4.3   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  ประเมินตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

(2)  รายงานท่ีนาํเสนอพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

(3)  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.5  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 2.5.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

 (1)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และนาํเสนอขอ้มูล 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (3)  สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

2.5.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

(1)  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงาน 

(2)  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

2.5.3   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน 

(2)  ประเมินผลจากการทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

(3)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวธีิการอภิปราย 

 

3.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา                             

     (Curriculum mapping)   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2551  ขอ้ 16 และขอ้ 18 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ

การใหค้ะแนน การใหเ้กรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา

ระดบัชั้นปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1   จดัปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เก่ียวกับ บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ 

รายละเอียดของหลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยั

และของคณะ 

1.2    จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการ

ประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3    จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1    การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                       2.1.1    ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

                       2.1.2    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

         2.1.3    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัเพื่อพฒันา                  

การเรียนการสอน 

2.2    การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ  

         2.2.1    ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการ                   

และขอตาํแหน่งทางวชิาการ 
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  2.2.2    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวุฒิ 

                      2.2.3    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงาน                               

ทางวชิาการและวจิยั 

หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.1   การบริหารหลกัสูตร 

  1.1  มีอาจารย์ประจาํหลักสูตร คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ทาํหน้าท่ีพฒันา/ปรับปรุง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.2   มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

1.2   การบริหารจดัการทรัพยากรการเรียนการสอน 

  1.2.1   การบริหารงบประมาณ 

                              ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  1.2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

1.2.2.1    อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

  1.2.2.2    อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

1.2.2.3     แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลาง

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และอ่ืน ๆ  

1.2.3    การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

                              ประสานงานกบัสํานกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้ริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

       1.2.4    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ี ห้องบรรยาย                    

ส่ือการสอน หนังสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ข้อมูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมิน                

ความพึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารย ์

1.3   การบริหารคณาจารย์ 

         1.3.1    การรับอาจารยใ์หม่ 

                           มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

  1.3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

                               สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวชิา

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัใหมี้การประชุมสัมมนาเพื่อนาํไปสู่                

การปรับปรุงหลกัสูตร 

 1.3.3     การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

               1.3.3.1    มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอ้ท่ี

ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

1.3.3.2   คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน

หลกัสูตร โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  1.4.1   การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

            มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและ

คุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

         1.4.2    การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

                         1.4.2.1   จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

           1.4.2.2    สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการและ

โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

1.5.   การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

          1.5.1   การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 

       1.5.1.1   มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและ

กิจกรรมแก่นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

             1.5.1.2   จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

          1.5.2    การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

            กรณีท่ีนักศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคาํร้อง            

ขอทราบขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั   

2.    ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

       2.1     สํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันา

หรือปรับปรุงหลกัสูตร 

      2.2     มีแผนการจดัการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้

เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 
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7.   ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตร

ประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร  

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบ

ทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 
× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บ

การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ต่อปี 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ 

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

- - - 
× × 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ี (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

 หมวดที ่8   การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลกัสูตร 

1.   การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1    การประเมินกลยทุธ์การสอน 

       ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม   

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจาก   

      นกัศึกษา บณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.   การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมิน 

      คุณภาพ 

4.   การทบทวนผลการประเมนิ  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ  

และผูใ้ชบ้ณัฑิต  มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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หลกัสูตรวชิาโทประวตัิศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

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

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรวชิาโทประวติัศาสตร์ 

A Minor Program in History 

2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ภาควชิาประวติัศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3.  หลกัการและเหตุผลและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 

3.1 หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ไดพ้ฒันาหลกัสูตรวชิาโทประวติัศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2514  

เพื่อให้หลักสูตรมีองค์ความรู้ท่ีทนัสมยัและมีมาตรฐานของวิชาการ  สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธานและ

วตัถุประสงคข์องภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ดงัจะเห็นไดว้า่  ใน

ระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2550  ภาควิชาประวติัศาสตร์  ไดเ้ปิดสอนกระบวนวิชาใหม่อีก  11  กระบวนวิชา  

ไดแ้ก่  HI 103  อารยธรรมโลก  HI 220  มรดกไทย HI  223 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการ

ท่องเท่ียว  HI 224  ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์  HI 325  ประวติัศาสตร์

ศิลปะในประเทศไทย  HI 364  ประวติัศาสตร์เกาหลีก่อนสมยัใหม่  HI 366  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัศกัดิ

นาสวามิภกัด์ิ  HI  368  ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน  HI  428  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย

เพื่อการท่องเท่ียว  HI 429  กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว และกระบวนวิชา HI 487 ประวติัศาสตร์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งลาตินอเมริกากบัสหรัฐอเมริกา 

การปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทประวติัศาสตร์คร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตรตามข้อกําหนดของคณะมนุษยศาสตร์เม่ือปีการศึกษา 2549 โดยลดจาํนวนวิชาโทเป็น 24                        

หน่วยกิต  และไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษาวิชาโทประวติัศาสตร์ไดเ้ลือกเรียนวิชาท่ีสนใจและมีประโยชน์

ต่อการนาํไปประยกุตใ์นการประกอบอาชีพ และสามารถดาํเนินชีวติเยีย่งอยา่งบณัฑิตผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม

อยา่งแทจ้ริง 

3.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้นกัศึกษาเรียนรู้ใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
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3.2.1 วิธีการศึกษาคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์และวิธีการเขียนประวติัศาสตร์  โดยเฉพาะการ

ฝึกอบรมให้รู้จกัวิธีคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์และตีความหมายเหตุการณ์และการกระทาํของมนุษยใ์นอดีต

อยา่งมีเหตุผลตามหลกัวชิาการ 

3.2.2  วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวติัศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและดาํเนินชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2.3  ประวติัศาสตร์เพื่อให้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถปรับปรุง

ตนเองใหส้อดคลอ้งเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.2.4 ประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์ของนานาประเทศเพื่อเขา้ใจมวลมนุษยชาติอย่าง  

“รู้เขารู้เรา”  และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

3.2.5 ประวติัศาสตร์เป็นกระจกส่องอดีต  ให้ตวัอย่างและบทเรียน  เพื่อให้ประพฤติดีปฏิบติั

ชอบตามหลกัคุณธรรม 

3.2.6 ประวติัศาสตร์เพื่อเป็นพลเมืองดีผูรั้กชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นไทย  ตระหนกัรู้คุณค่า

ของสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง  และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

4. กาํหนดการเปิดสอน 

หลกัสูตรมีกาํหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และขอ้ 6 

และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2552 ขอ้ 6    (ดงั

รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

6.  ระเบียบการเรียนการสอนและการวดัผล 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

7.  อาจารย์ผู้สอน 

7.1 อาจารยส์ังกดัสาขาวชิาประวติัศาสตร์   ภาควชิาประวติัศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

7.2 อาจารยพ์ิเศษและ/หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีคณะมนุษยศาสตร์เสนอให ้

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงแต่งตั้ง 
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8.  จํานวนนักศึกษา 

จาํนวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะเขา้ศึกษาและจาํนวนบณัฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรมี

ดงัน้ี 

นกัศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 30 30 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่

จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

 

9.  สถานทีเ่รียนและอุปกรณ์การสอน 

   อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง    

   หวัหมากและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

 

10.  จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

ใชร่้วมกบัหลกัสูตรวชิาเอกท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 

 

11.  งบประมาณ 

ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

12.  หลกัสูตร 

12.1 จาํนวนหน่วยกิตรวม      24   หน่วยกิต 

12.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาต่าง ๆ ของหลกัสูตรสาขาวชิาประวติัศาสตร์                   

(HIS XXXX) โดยจะเลือกเรียนกระบวนวชิาในระดบัใดก็ไดข้องหมวดวิชาเดียวกนั หรือ                  

ของหลายหมวดวชิาต่าง  ๆ รวมกนัก็ไดใ้หค้รบ  24  หน่วยกิต 
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คาํอธิบายรายวชิา 
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คาํอธิบายรายวชิาและความหมาย 

รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999  โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี 

หลกัท่ี  1-3  (XXX) เป็นตวัอกัษร  ส่ือถึงรหสัวชิา 

หลกัท่ี  4  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

หลกัท่ี  5  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

หลกัท่ี  6-7  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงลาํดบัของวชิา 

1.  คาํอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

    AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้         3(3-0-9) 

(AG 103)      (Introduction to Agriculture) 

                        (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัในสังคมปัจจุบนั 

และศึกษาส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดั

การเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 

important and environment studies. 

       ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์        2(2-0-4) 

(AR 103)     (Art Appreciation) 

 ศึกษาศิลปะสําคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้คุณค่าและ

ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

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     ชีววทิยาเบ้ืองตน้          3(3-0-9) 

    (BI 103)      (Introduction to Biology) 

        (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิต หลกัเบ้ืองตน้ของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และ

ชีววทิยาสาํหรับชีวติประจาํวนั 

(Not open to science students) 

Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and 

biology for everyday life. 
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CMS 1003        เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(CM 103)       (Introduction to Chemistry) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลกัเกณฑ์และทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป และการ

ประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 

various industrial applications. 

 

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(EC 103)      (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์

ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววชิาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา 

เฉพาะในสาระสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค 

การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลงั การคา้

ระหวา่งประเทศ รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

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   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

(GS 101)      (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย 

สาํหรับสุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล 

และการฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

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. 
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 GAS 2601  กรีฑา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนาม

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 วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

 Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.  

 

GAS 2701  ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing. 

 

GAS 2711 บาสเกตบอล 1            2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา   และการตดัสิน

บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic 

refereeing. 

 

GAS 2721  วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning 

refereeing. 
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   GAS 2801    การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม 

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  fitness; 

developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

GAS 2802  เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor 

game leadership. 

 

GAS 2803  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเตน้รํา

พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required  in 

performing folk dance, creating rhythmic activities. 

 

GAS 3504  ตะกร้อ 2(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปักตะกร้อ กติกาและการ

เป็นผูต้ดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปักตะกร้อ 

 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(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
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    GAS 3801  ศิลปป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   application. 

 

GAS 4605  แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and 

instructing. 

 

GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(GS 440)      (Yoga) 

 ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students  to 

become yoga leader or instructor. 

 

GLY 1003   ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวทิยา กระบวนการทางธรณีวทิยา แร่  และ หิน และ

ซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction  to the 

minerals, rocks and fossils. 

  

     HED 1101  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  Health  Promotion for Life 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ 

และปัญหาสุขภาพของบุคคล 

 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. 
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     HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

(HI 101)       (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเนน้

ลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 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 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสาํเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยคุโบราณถึงยคุ

ใหม่ โดยเนน้เฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทาย

ของอารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

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 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121)       (Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on unique 

characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)        (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆ ของ

คอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และ                    
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การประยกุตใ์ชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใชค้อมพิวเตอร์ 

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   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล และความสามารถ  

สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล ความสามารถ 

นิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

 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  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสาํคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วธีิการคน้ควา้ การทาํรายงานและการ

อา้งอิงในงานวชิาการ 

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    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่น

และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้าและการควบแน่น ความกด

อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบ

ของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ 
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 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and 

atmospheric stability. Forms of condensation and precipitation. Air pressure and winds. 

Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis. 

 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง  ๆลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนกั

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้

เก่ียวกบัดนตรีไทย 

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  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

(MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตให้นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting 

principle and probability. 

 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวทิยา  อภิปรัชญา  จริยศาสตร์ 

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง

สมยัปัจจุบนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and 

Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to 

modern times. 
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      *PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน 

ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพือ่การส่ือสาร อะตอมและควอนตมั  

การแปลงนิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 

atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms  and 

quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   
 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวทิยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการ

ใหญ่ๆ ในเร่ืองของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษา

ประเด็นสาํคญัๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพฒันาประชาธิปไตย 

แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 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  จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (PC 103)      (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา พื้นฐานทางสรีรวิทยา

เก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และ

แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั 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. 
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RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) 3(3-0-9) 

(RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไม่นบัหน่วยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์การ

พฒันาการเรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา 

ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกนาํในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง 

ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และ

วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสํานึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

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 according to the philosophy of sufficiency 

economy, the application and implementation of knowledge and morality conditions. 

 

        SCI 1003   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-9) 

 (SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัชีวิตประจาํวนั โดยเน้นการใชว้ิทยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและการ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

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. 
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   SOC 1003     สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์ับสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเ ร่ืองสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม              

วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรม

เบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคม

วทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

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 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     สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(ST 103)       (Introduction to Statistics) 

                     (ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ ้

ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การชักตวัอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การ

ทดสอบขอ้สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, 

skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and 

regression. 
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THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบ

ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศพัท์และสํานวนไทย เพื่อนาํไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการ

ฟัง พดู อ่านและเขียน 

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 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั  

การแบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the 

types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 

2.  คําอธิบายในหมวดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 

(EN 101)  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

 ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน ศพัท ์และสาํนวนท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั โดยเนน้             

                     การ ส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยค  และ 

                     การรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความโดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily life, 

with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence 

continuance with punctuation and conjunctions 

 

ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป       3(2-2-5) 

(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

ศึกษาลกัษณะของประโยคและศพัทท่ี์ใชอ้ยูท่ ัว่ไป  โดยเนน้การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ 

ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความ

โดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 
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A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of 

sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with 

punctuation and conjunctions 

 

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 201) (English  Reading for Comprehension) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง  โดยเนน้เร่ือง คาํ วลี โครงสร้างประโยค 

การใชอุ้ปสรรคและปัจจยั  การใชเ้คร่ืองสังเกตในปริบท ตลอดจนวธีิใชพ้จนานุกรม 

A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, phrases, and 

sentence structure, and emphasizing the understanding of prefixes, suffixes, contextual clues and 

dictionary usage 

 

ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 

(EN 202) (English Interpretative Reading) 

ศึกษาวธีิการอ่านแบบตีความ โดยเนน้การจบัประเด็นสาํคญั  การเก็บรายละเอียดท่ีสาํคญัและ

แก่นของขอ้ความท่ีอ่าน ตลอดจนวธีิและการฝึกอ่านอยา่งรวดเร็วดว้ยความเขา้ใจ เพื่อคน้หา  

สาํรวจหรือทบทวนขอ้มูลต่าง ๆ 

A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and 

themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension 

 

ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาองักฤษทั้งเสียงสระ พยญัชนะ เสียงหนกั-เบา และทาํนองเสียง 

โดยอาศยัคาํอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลกัษณ์ทางสัทศาสตร์เพื่อ

ประโยชน์ในการเทียบเสียงในพจนานุกรม 

A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in 

pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference to phonetic 

transcriptions for the benefit of dictionary consultation 

 

 

 

 

 



 
 

 

50  

ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้   3(2-2-5) 

(EN 204) (Controlled Conversation in English) 

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคป์ระกอบในกระบวนการสนทนาและฝึกสนทนา

ในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีควบคู่กบัเร่ืองท่ี

สนทนาตลอดจนท่าทางท่ีใชป้ระกอบกบัถอ้ยคาํและประโยคตามแบบเจา้ของภาษา   

A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations, with the 

emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures 

 

ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ   3(2-2-5) 

(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs) 

ศึกษาลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ใหส่ื้อความหมายท่ีตอ้งการ  โดยเร่ิมจาก

เอกตัถประโยคไปสู่อเนกตัถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ   

A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short 

paragraph writing 

 

FRE 1001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1  3(2-2-5) 

(FR 101)      (Fundamental French 1) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์

สาํนวนภาษาฝร่ังเศสและฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions, 

with a practice in reading, listening, speaking and writing skills. 

 

FRE 1002 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2                3(2-2-5) 

(FR 102 )  (Fundamental French 2 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวน

ภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and 

expressions at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and writing 

skills. 
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 FRE 2001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(FR 201)  (Fundamental French 3 )  

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง  พดู เขียน ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and 

writing at a higher level. 

 

      FRE 2002   ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

  (FR 202)     (Fundamental French 4 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง พดู เขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening, 

speaking and writing at a higher level. 

 

GER 1001  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(GN 101)  (Fundamental German 1) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม  ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดยเนน้

การออกเสียงภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

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  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(GN 102)  (Fundamental German 2) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ี

ใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดย

เนน้การออกเสียงภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

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. 
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GER 2001  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(GN 201)  (Fundamental German 3) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ี

ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝน

ทกัษะทั้ง 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  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 4        3(2-2-5) 

(GN 202) (Fundamental German 4) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวน           

ท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝน

ทกัษะทั้ง 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. 

 

SPN 1001  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(SN 101)  (Fundamental Spanish 1) 

 ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาสเปนในชีวติประจาํวนัขั้นพื้นฐาน โดยฝึกทกัษะการฟัง 

พดู อ่านและเขียน 

A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing. 

 

SPN 1002 

(SN 102) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(Fundamental Spanish 2)  

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 โดยฝึกทกัษะการฟัง 

อ่านและเขียน โดยเนน้การแต่งประโยคง่าย ๆ และการใชศ้พัทส์าํนวนต่างๆใน

ชีวติประจาํวนั (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 1001 มาก่อน) 

A study and use of fundamental daily Spanish continuing from SPN1001: developing 

skills in listening, speaking, reading and writing. Emphasis on simple sentence 

patterns and uses of daily vocabulary and expressions. (Recommended preliminary 

course: SPN 1001) 
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SPN 2001 

(SN 201) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 3(2-2-5)  

(Fundamental Spanish 3) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 1002 โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ี

สูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 1002 มาก่อน) 

A study and use of Spanish continuing from SPN 1002: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing at a higher level. (Recommended preliminary course: 

SPN 1002) 

 

SPN 2002 

(SN 202) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 4 3(2-2-5)  

(Fundamental Spanish 4) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 2001 โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ี

สูงข้ึนโดยเนน้ไวยากรณ์ คาํศพัท ์และสาํนวน (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 2001            

มาก่อน) 

A study and use of Spanish continuing from SPN2001: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing at a higher level. Emphasis on grammar uses, 

vocabulary and expressions. (Recommended preliminary course: SPN 2001) 

 

RUS 1001  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(RS 101)  (Fundamental Russian I) 

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษารัสเซียในเร่ืองการทกัทาย การแนะนาํตวั อาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั การใช้

เวลาวา่ง การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ การสนทนาในโอกาสต่าง  ๆ โดยฝึกทกัษะ   

การฟัง พดู อ่านและเขียน  

A study of Russian on the topics of greetings, self-introductions, occupation, living, 

spending time, telling the time, traveling, shopping, conversation in various situations,          

with an emphasis on developing  skills in speaking, listening, reading, and writing. 

 

RUS 1002  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(RS 102)    (Fundamental Russian II) 

ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเร่ืองดินฟ้าอากาศ อาหารและเคร่ืองด่ืม การศึกษา การอวยพร           

การติดต่อกบัผูอ่ื้น การใชภ้าษารัสเซียในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน 

(ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 1001 มาก่อน)   

Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food and 

beverages, education, blessing, communication, and Russian use in various situations, with 
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an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading and writing. 

(Recommended preliminary course: RUS 1001)     

RUS 2001  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(RS 201)  (Fundamental Russian III) 

ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึกการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดบั

ท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้การแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรียนกระบวนวชิา 

RUS 1002 มาก่อน) 

Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, speaking, 

reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence patterns. (Recommended 

preliminary course: RUS 1002)                           

 

RUS 2002  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

(RS 202)   (Fundamental Russian IV) 

ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึกการใชภ้าษารัสเซีย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพดู โดยศึกษาหลกั

ไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้ความเขา้ใจโครงสร้าง

ไวยากรณ์ (ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 2001 มาก่อน) 

Continuation of RUS 2001, a study of oral and written Russian: developing skills in 

listening, speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on sentence structures. 

(Recommended preliminary course: RUS 2001)           

                             

**JPN 1001   ภาษาญ่ีปุ่น 1             3(2-2-5) 

    (JA 101)    (Japanese 1) 

 อกัษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอกัษรคนัจิพื้นฐาน เสียงในภาษาญ่ีปุ่น คาํศพัท ์รูปประโยค 

และไวยากรณ์พื้นฐาน  

 A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound system, 

basic vocabulary and grammatical structure.  

 

**JPN 1002   ภาษาญ่ีปุ่น 2                               3(2-2-5) 

 (JA 102)   (Japanese 2) 

รูปประโยคและไวยากรณ์ระดบัท่ีสูงข้ึน เพิ่มพนูคาํศพัทแ์ละอกัษรคนัจิ การอ่านและการเขียน

ประโยคสั้น ๆ 
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A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters with 

practice of  reading and writing short sentences.  

 

**JPN 2001   ภาษาญ่ีปุ่น 3                               3(2-2-5) 

 (JA 201)  (Japanese 3) 

รูปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นและสูงข้ึน พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ

เขียน สาํนวนและประโยคในชีวติประจาํวนั รวมถึงขอ้ความสั้นๆ เพิ่มพนูอกัษรคนัจิ 

A study of more complicated sentence structures and more Kanji characters aiming at 

developing listening, speaking, reading and writing skills including expressions, short 

sentences and short information used in daily life. 

 

**JPN 2002   ภาษาญ่ีปุ่น 4                               3(2-2-5) 

 (JA 202)  (Japanese 4) 

1โครงสร้างไวยากรณ์และการใชรู้ปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ

เขียนประโยคท่ีซบัซอ้น รวมถึงขอ้ความและเร่ืองสั้น1  

A study of  more complicated sentence structures aiming at developing listening, speaking, 

reading and writing skills including passages and short stories.  

 

CHI 1001  ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 

(CN 101)   (Chinese 1) 

ศึกษาสัทอกัษร ฮัน่หวี ่พินอิน  (Hanyu Pinyin) ศึกษาคาํศพัท ์ โครงสร้างและรูปประโยค

พื้นฐานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ ฝึกเขียนตวัอกัษรจีนและแต่งประโยค

ภาษาจีนอยา่งง่าย ๆ 

To study  Hanyu Pinyin  official  Chinese  Romanization   system, basic  vocabulary,  basic  

sentences  and  patterns  used  in  daily  life,  To  practice  basic  conversation   and  make  

simple  sentences. 

 

CHI 1002  ภาษาจีน 2                                                               3(2-2-5) 

(CN 102)   (Chinese 2) 

ศึกษาคาํศพัทโ์ดยเฉพาะ คาํศพัทท่ี์มีความหมายเหมือนกนั และคาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนัขา้ม   

ศึกษาอกัษรหลกั ฝึกพดูและเขียนภาษาจีนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา    ฝึกอ่านออกเสียงใหไ้ด้

มาตรฐาน   เรียนรู้คาํศพัทท่ี์ซบัซอ้นและมกัใชใ้นชีวิตประจาํวนั    
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To study  vocabulary,  synonyms  and radicals,  antonyms and practice  dialogues  by using 

the vocabulary already learned.  To practice writing sentences and reading, emphasizing on 

pronunciation in accordance with  the linguistic and grammatical structure of Chinese. 

 

CHI 2001  ภาษาจีน 3                                                                 3(2-2-5) 

 (CN 201) (Chinese 3) 

ศึกษาคาํศพัทส์าํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาคาํพอ้งรูป คาํพอ้งเสียง บทกลอน และเพลง

จีนอยา่งง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลกัไวยากรณ์   ฝึกแต่งประโยค และเขียน

บทสนทนาอยา่งง่าย  ๆ 

To  study  vocabulary  used  in  daily  life,  including homographs,  homophones,  poems, 

and  simple  Chinese  songs.  To  study  grammatical  sentence structure  and  write  simple  

dialogues.   

CHI 2002  ภาษาจีน 4                                                              3(2-2-5) 

(CN 202)  (Chinese 4) 

ศึกษาคาํพอ้งรูป  คาํพอ้งเสียง  คาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั  และคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม

ในภาษาจีน  รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคท่ี

ซบัซอ้นข้ึน  ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

To study  homographs,  homophones,  and  antonyms  in  basic  Chinese, Chinese  poems,   

and  simple  songs.  To study complex  sentence  structures  and  patterns.  To  practice  

making sentences  and writing  dialogues. References of words in dictionary. 

MAL 1001 ภาษามลายพูื้นฐาน 1                                                  3 (2-2-5) 

(ML 101) (Fundamental  Malay I) 

ศึกษาระบบการออกเสียง คาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษามลาย ู   

เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั  โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนดว้ยอกัษรรูมี 

A study of Malay pronunciation, vocabulary, expressions and basic sentence structures for 

daily communication with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading 

and writing with Rumi scripts. 

MAL 1002   ภาษามลายพูื้นฐาน 2                                                 3(2-2-5) 

(ML 102)      (Fundamental Malay II) 

ศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และคาํท่ีเติมหน่วยคาํพื้นฐาน ฝึกการสนทนา 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรียน MAL 1001 มาก่อน) 
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A study of different sentence structures and basic morphemes with practice of  

conversation, reading comprehension and  short essays. 

(Recommended preliminary course : MAL 1001) 

 

MAL 2001   ภาษามลายพูื้นฐาน 3                                              3(2-2-5) 

(ML 201)  (Fundamental Malay III) 

ศึกษาการเติมหน่วยคาํ และลกัษณะโครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึนจากบทอ่านท่ีเก่ียวกบั

ชีวติประจาํวนั วฒันธรรมและประเพณีมลาย ูฝึกใชพ้จนานุกรม ฝึกการฟัง พดู อ่าน เขียน        

อนุเฉทและจดหมาย   (ควรเรียน MAL 1002  มาก่อน) 

A study of more difficult morphemes and sentence structures from selected passages on  

daily life, Malay culture and customs, the usage of a Malay dictionary with practice of  

listening, speaking, reading and writing paragraphs  and  letters. 

(Recommended preliminary course : MAL 1002) 

 

MAL 2002   ภาษามลายพูื้นฐาน 4                                                  3(2-2-5) 

(ML 202)      (Fundamental Malay IV) 

ศึกษาการเติมหน่วยคาํท่ียมืมาจากภาษาอ่ืน และลกัษณะโครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน 

จากบทอ่านท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัและวฒันธรรมมลาย ูพร้อมทั้งฝึกทกัษะ ฟัง พดู อ่าน 

และเขียนเรียงความ   (ควรเรียน MAL 2001 มาก่อน) 

A study of morphemes borrowed from other languages, and more complex sentence 

structures  from selected passages on daily life and Malay culture with practice of  

listening, speaking, reading and  writing essays.   

(Recommended preliminary course : MAL 2001) 

 

GRK 1001 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(GR101)  (Fundamental Modern Greek 1)                                

ศึกษาภาษากรีกท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเก่ียวกับการทกัทาย การแนะนําตวั การส่ือสารกับ

บุคคลอ่ืน  รวมทั้งศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัทส์ํานวนภาษากรีก ฝึกทกัษะ

การฟังพดูอ่าน  และเขียน 

A study of the Modern Greek language for daily life : greeting, introduction and 

communication  with other people, as well as basic  structures, vocabulary and expressions 

with a practice in listening, speaking, reading and writing. 
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GRK 1002 ภาษากรีกพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)                             

ศึกษาภาษากรีกท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัเก่ียวกบั การซ้ือของ การเขา้สังคม การทาํงาน การบอก

เวลา  อากาศ   การบอกทิศทาง  การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งลกัษณะโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานศพัท์สํานวนภาษากรีกในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกทกัษะการฟังพูดอ่านและ

เขียน (ควรเรียนกระบวน วชิา GRK 1001 มาก่อน ) 

A study of the Modern Greek language for daily life : shopping, social life, work, time, 

weather,  directions and communication in different situations, as well as basic structures, 

vocabulary and expressions at a higher level with a practice in listening, speaking, reading 

and writing. (Recommended preliminary course : GRK 1001) 

GRK 2001 ภาษากรีกพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(GR 201)  (Fundamental Modern Greek 3)                                 

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเก่ียวกับอาหารเคร่ืองแต่งกาย การติดต่อธนาคาร             

การเดินทาง ท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์สํานวนภาษากรีกใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน  ฝึกทกัษะการฟังพดูอ่านและเขียน(ควรเรียนกระบวนวชิา GRK1002 มาก่อน ) 

A study of the Modern Greek language for daily life : food, clothes, bank, travel, 

accommodation,    as well as basic structures, vocabulary and expressions at a higher level 

with a practice in   listening, speaking, reading and writing.  (Recommended preliminary 

course : GRK 1002) 

GRK 2002  ภาษากรีกพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)                                                                

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัเก่ียวกบัวนัหยดุ การท่องเท่ียว เมืองสาํคญัๆ ของกรีก   

รวมทั้งลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์สาํนวนภาษากรีกในระดบัท่ีสูงข้ึน  ฝึก

ทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง และพดู (ควรเรียนกระบวนวชิา GRK2001 มาก่อน) 

A study of the Modern Greek texts and dialogues on holidays, excursions, important towns,  

as well as more advanced structures, vocabulary and expressions with a practices in reading  

writing, listening speaking.(Recommended preliminary course: GRK 2001) 

 

 KHM 1001  ภาษาเขมรพื้นฐาน 1                       3(2-2-5)                                                 

 (KH 101)    (Fundamental Khmer 1) 

ศึกษาลกัษณะตวัอกัษรมูล  ตวัอกัษรเชรียง  ลกัษณะคาํ  พยางค ์ ทาํนองเสียง วธีิเขียนพยญัชนะ 

ตวัเตม็  ตวัเชิง  รูปสระลอย  สระจม  การประสมอกัษร  ศึกษาคาํศพัทแ์ละฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ 
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A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words,  syllables and 

intonation;  writing of their common letters, subscripts, and  vowel characters (both  self- 

sufficient and non- self- sufficient); word compounds and vocabulary with practice of basic 

conversation. 

 

           KHM 1002  ภาษาเขมรพื้นฐาน 2                           3(2-2-5)                                               

(KH 102)     (Fundamental Khmer 2) 

ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มเติม ฝึกการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเนน้การออกเสียงให ้

ถูกตอ้ง ศึกษาเคร่ืองหมายประกอบการเขียนต่าง ๆ 

A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and  

pronunciation in connection with signal markers used in  writing. 

 

KHM 2001  ภาษาเขมรพื้นฐาน 3         3(2-2-5)                                                                  

(KH 201)     (Fundamental Khmer 3) 

ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มข้ึน  โดยเนน้คาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนั  โครงสร้างประโยค และหลกั

ไวยากรณ์ภาษาเขมร  ฝึกเขียนขอ้ความง่าย ๆ 

A study of more vocabulary, with an emphasis on words used in everyday life, sentence  

structures and grammar.  Practice in writing short passages. 

 

        KHM 2002  ภาษาเขมรพื้นฐาน 4            3(2-2-5)                                                              

(KH 202)     (Fundamental Khmer 4) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและสุภาษิตจากขอ้เขียนและบทความในส่ิงตีพิมพ ์เพื่อความเขา้ใจ 

ภาษาและวฒันธรรมเขมร 

A study of vocabulary, expressions and proverbs from texts and articles in order to  

understand the Khmer language and culture. 

 

MMR 1001  ภาษาพม่าพื้นฐาน 1             3(2-2-5)                                                        

(MM 101)    (Fundamental Myanmar 1) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของภาษาพม่า ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ลกัษณะพยางค ์ ลกัษณะคาํ และการออก 

เสียง ศึกษาการใชภ้าษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ 

A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, words  and  

pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 
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      MMR 1002  ภาษาพม่าพื้นฐาน 2                  3(2-2-5)                                          

 (MM 102)   (Fundamental Myanmar 2) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน และลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดบัสูงข้ึน ฝึกทกัษะ 

การฟัง พดูและเขียน 

A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level  with practice  

in listening, speaking and writing skills.  

 

      MMR 2001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3             3(2-2-5)                                           

 (MM 201)  (Fundamental Myanmar 3) 

 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่า  ฝึกทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน   โดยเนน้การ 

แต่งประโยคง่าย ๆ  และการแปลขอ้ความท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

A study of Myanmar grammar with more practice in listening, speaking, reading, and  

writing skills, including basic sentence formulation and translation of simple statements  

commonly found in everyday life.  

 

      MMR 2002  ภาษาพม่าพื้นฐาน 4                      3(2-2-5)                                          

(MM 202)   (Fundamental Myanmar  4) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดบัสูงข้ึน  ฝึกทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียน  

ศึกษาขอ้เขียน บทความในส่ิงตีพิมพแ์ละวรรณกรรมร่วมสมยัของพม่า  เพื่อความเขา้ใจภาษา 

และวฒันธรรมพม่า 

A study of grammar of the Myanmar language at a higher level with more practice in  

listening, speaking, reading and writing skills, texts, articles, and contemporary literature in  

Myanmar are also studied in order to understand the Myanmar language and culture.  

 

LAO 1001  ภาษาลาวพื้นฐาน 1              3(3-0-6)                                                              

(LO 101)     (Fundamental Lao 1) 

ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว  ฝึกการเขียนอกัษร การอ่านคาํท่ีมีและไม่มีรูปวรรณยกุต ์ศึกษา 

ชนิด ลกัษณะ ความหมาย  และการใชค้าํเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and 

 without tone-markers, including word types, characteristics, meaning and usage for basic  

communication. 
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      LAO 1002   ภาษาลาวพื้นฐาน 2             3(2-2-5)                                                                 

 (LO 102)     (Fundamental Lao 2) 

ศึกษาการใชค้าํชนิดต่าง ๆ ลกัษณะประโยค คาํศพัท ์สาํนวน  และประโยคท่ีใชใ้น 

สภาวการณ์ต่าง ๆ  ฝึกการอ่านบทความและเร่ืองสั้น ฝึกการเขียนประโยคพื้นฐาน  

A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and 

 sentences used in various situations with practice in reading article and short stories and  

writing basic sentences. 

 

      LAO 2001  ภาษาลาวพื้นฐาน 3     3(2-2-5)                                                                      

(LO 201)      (Fundamental Lao 3) 

ศึกษาและฝึกการเขียนยอ่ความ การเขียนจดหมาย บตัรเชิญ บนัทึกขอ้ความ การแปลทั้งร้อย 

แกว้และร้อยกรองระหวา่งภาษาไทยและภาษาลาว การพดูและสนทนาในโอกาสต่าง ๆ  

A study and practice of  writing of précis, letters, invitation cards, and short notes, 

translation of prose and poem between Thai and Lao. Practice of oral expression and  

conversation. 

 

      LAO 2002  ภาษาลาวพื้นฐาน 4       3(2-2-5)                                                                        

 (LO 202)    (Fundamental Lao 4) 

ศึกษาการอ่าน เขียน และพดูภาษาลาวในระดบัท่ีสูงข้ึน ศึกษาคาํผญา คาํโตงโตย สุภาษิต 

และคาํพงัเพย ฝึกการเขียนบทความ การสนทนาและการปราศรัย 

A study of  advanced reading, writing and speaking Lao; Phya, Tongtauy and  proverbs.  

Practice of  essay writing,  conversation and formal speech. 

 

        VNM 1001   ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 1   3(2-2-5)                                                                 

 (VI 101)      (Fundamental Vietnamese 1) 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของภาษาเวยีดนาม วธีิการเขียน  คาํศพัท ์และฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ 

A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and  

vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice. 

 

        VNM 1002   ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 2     3(2-2-5)                                                               

  (VI 102)     (Fundamental Vietnamese 2) 

ศึกษาต่อจาก  VNM 1001  ฝึกการอ่านและการออกเสียงให้ถูกตอ้ง ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มเติมเพื่อ                     

การสนทนา 
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A continuation study of  VNM 1001  with more vocabulary for conversation,  and a               

practice in reading and pronunciation. 

 

VNM 2001  ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 3         3(2-2-5)                                                             

(VI 201)      (Fundamental  Vietnamese 3) 

ศึกษาต่อจาก  VNM 1002 โดยศึกษาคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนั โครงสร้างประโยคและ

ไวยากรณ์ภาษาเวยีดนาม 

A continuation study of VNM 1002 focusing on vocabulary  used in daily life,  sentence  

structure and grammar of  the Vietnamese language. 

 

         VNM 2002  ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 4      3(2-2-5)                                                               

  (VI 202)     (Fundamental Vietnamese 4) 

ศึกษาต่อจาก VNM 2001 โดยศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนเพิ่มเติม ฝึกทกัษะการฟัง การพูด  

การอ่าน  และการเขียน 

A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice in 

listening,  speaking,  reading and writing. 

 

 KOR 1001  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1            3(2-2-5)                                                    

 (KO 101)    (Fundamental Korean 1) 

การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ ฝึกฟังบทสนทนา 

ขอ้ความ หรือนิทานสั้น ๆ  

A practice of the Korean language, focussing on daily conversation, emphasizing 

comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening. 

 

  KOR 1002  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                 3(2-2-5) 

 (KO 102)    (Fundamental Korean 2) 

ฝึกการอ่านภาษาเกาหลีท่ีเขา้ใจง่ายและใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนั  โดยคดัเลือกขอ้ความและ

หนังสือประเภทสารคดีและบนัเทิง นํามาฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเน้ือหาและ

โครงสร้างของประโยค 

A practice of the reading skill of the Korean  language in daily contexts using selected  

excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic comprehension. 
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 KOR 2001  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                   3(2-2-5) 

 (KO 201)    (Fundamental Korean 3) 

การฝึกเขียนตวัอกัษร คาํ ประโยค รวมทั้งขอ้ความง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น การเขียน

จดหมายส่วนตวั  บนัทึกประจาํวนั  บตัรเชิญ และบตัรอวยพร 

A practice on the writing of  Korean alphabet words, sentences and simple statements in 

every day contexts such as writing personal notes, daily, invitation cards and seasonal 

greeting cards. 

 

KOR 2002   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4                3(2-2-5) 

(KO 202)     (Fundamental Korean 4) 

  ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี   เก่ียวกบัประโยคพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบประโยคการเปล่ียนแปล 

โครงสร้างของประโยคในแต่ละสถานการณ์ 

 A study of the Korean grammar with a focus on fundamental syntactic  patterns and  

 variation in different contexts. 

 

HIN 1001   ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(HD 101)   (Fundamental Hindi 1) 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ ๆ ไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสียงสระและพยญัชนะของภาษาฮินดี  

วธีิการเขียนอกัษรเทวนาครี  ศึกษาคาํศพัท ์ระบบไวยากรณ์เบ้ืองตน้ ฝึกออกเสียงคาํศพัท ์        

และศึกษาประโยคท่ีใชใ้นการสนทนาเบ้ืองตน้ตลอดจนศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของเจา้ของภาษา 

A study of general characteristics of the Hindi language, phoneme of  Hindi vowel and 

consonant,  the pronunciation practice  and writing of the Devanagari alphabet, with an 

emphasis on study of vocabulary, basic grammar and conversational sentences as well              

as general characteristics of culture, tradition and belief of the native speaker. 

 

HIN 1002    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(HD 102)     (Fundamental Hindi 2) 

ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจาํวนั ฝึกอ่านและออกเสียงคาํท่ีเป็นอกัษรเทวนาครี 

ศึกษาหลกัเกณฑท์างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการใชค้าํและประโยคใหถู้กตอ้ง 

A study of vocabulary used in daily conversation, with an emphasis on the reading and 

pronunciation practice of the Devanagari alphabet as well as basic grammatical rules for 

word and sentence usage. 
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HIN 2001    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(HD 201)     (Fundamental Hindi 3) 

ศึกษาหลกัเกณฑท์างไวยากรณ์ระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกอ่านขอ้เขียนท่ีคดัเลือกมาเพื่อทาํความเขา้ใจ

เน้ือหา และโครงสร้าง  

A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for 

comprehension of content and structures.  

 

HIN 2002    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 4  3(2-2-5) 

(HD 202)     (Fundamental Hindi 4) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนเพิ่มเติม ฝึกการเขียน เช่น จดหมาย บตัรอวยพร บตัรเชิญ และฝึก

ทกัษะ การฟัง และการพดู โดยเนน้การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

A study of more vocabularies  and expressions with practice in writing such as letters, 

greeting cords and invitation cards.  Practice in listening and speaking skills with emphasis 

on conversation in various situations.  

 

ARA 1001  ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1    3(2-2-5) 

(AB 101)  (Fundamental Arabic 1)                                                                                    

ศึกษาและเขา้ใจระบบการออกเสียง คาํศพัท ์โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และสาํนวน 

ภาษาอาหรับ เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยฝึกทกัษะ การฟัง พดู อ่าน และเขียน 

A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom, 

with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing                        

for daily purposes. 

 

ARA 1002   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2           3(2-2-5) 

(AB 102)   (Fundamental Arabic 2) 

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเร่ืองการใชภ้าษาในโอกาสและ 

สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน   (ควรเรียน ARA 1001 มาก่อน) 

A  study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with  

an emphasis on developing skills in speaking,  listening,  reading, and writing. 

(Recommended preliminary course : ARA 1001) 
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ARA 2001   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 3                  3(2-2-5) 

(AB 201)   (Fundamental Arabic 3) 

ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเขา้ใจและการใชภ้าษาท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั 

วฒันธรรม และประเพณีอาหรับ ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้าง 

ซบัซอ้นข้ึน พร้อมทั้งแนะนาํการใชพ้จนานุกรม   (ควรเรียน ARA 1002 มาก่อน) 

A study of selected texts for comprehension and use of daily Arabic, Arabic culture 

and customs with a practice in listening, speaking, and writing of more complex  

structure,  including the use of Arabic dictionary.  (Recommended preliminary course:            

ARA 1002) 

 

ARA 2002   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 4                  3(2-2-5) 

(AB 202)  (Fundamental Arabic 4) 

ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพดู 

โดยศึกษาหลกัไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียน โดยเนน้ความเขา้ใจ

โครงสร้างไวยากรณ์   (ควรเรียน ARA 2001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Arabic with an emphasis on the developing skills in                       

listening, speaking, reading and writing, with an emphasis  on grammar usage and                    

structure.  (Recommended preliminary course : ARA 2001) 

 

POR 1001  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(PG 101)     (Fundamental Portuguese I) 

 ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสในชีวติประจาํวนัขั้นพื้นฐาน โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน  

A study of fundamental daily Portuguese: developing skills in listening, speaking , reading 

and writing. 

 

POR 1002  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

 (PG 102)     (Fundamental Portuguese II) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1001 ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยเนน้             

การแต่งประโยคง่าย ๆ การใชศ้พัทส์าํนวนต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั (ควรเรียนกระบวนวชิา            

POR 1001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form  POR1001: developing skills in 

listening, speaking , reading and writing. Emphasis on simple sentence patterns and uses of 

daily vocabulary and expressions (Recommended preliminary course: POR 1001) 



 
 

 

66  

POR 2001  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 3         3(2-2-5) 

(PG 201)      (Fundamental Portuguese III) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจากPOR 1002  ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ในระดบัท่ี

สูงข้ึน(ควรเรียนกระบวนวชิา POR 1002 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 1002:developing skills in 

listening, speaking , reading and writing at a higher level (Recommended preliminary 

course: POR 1002) 

 

POR 2002 ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน  4 3(2-2-5) 

(PG 202)      (Fundamental Portuguese IV) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจาก POR 2001 ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ในระดบัท่ี

สูงข้ึนโดยเนน้ไวยากรณ์ คาํศพัท ์และสาํนวน (ควรเรียนกระบวนวชิา POR 2001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 2001 : developing skills in 

listening, speaking , reading and writing at a higher level  Emphasis on  grammar uses,  

vocabulary and expressions (Recommended preliminary course: POR 2001) 

3.  คําอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาเอก 
หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ทัว่ไป    (HIS X0XX-X1XX) 

    HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก       3 (3-0-6) 

    (HI 101) (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเน้น

ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้ งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 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 อารยธรรมตะวนัออก       3 (3-0-6) 

(HI 102) (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค

ใหม่ โดยเนน้เฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทายของ

อารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 
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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 1003   อารยธรรมโลก       3(3-0-6) 

(HI 103)  (World  Civilization) 

ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมท่ีสําคญัของโลกตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ได้แก่  อารย

ธรรมอียปิต ์ เมโสโปเตเมีย  จีน  อินเดีย  อารยธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรีซ  โรมนั  อารย

ธรรมยุโรปสมยักลาง  อารยธรรมอิสลามสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ  การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์  

การปฏิวติัอุตสาหกรรม  อารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออกยคุใหม่ 

A study of evolution of major world civilization from ancient times to modern times: 

civilizations of Egypt, Mesopotamia, China, India, Southeast Asia, Greece, Rome, Medieval 

Europe, Islamic civilization; Renaissance, Scientific Revolution, Industrial Revolution; 

Western civilization and Eastern civilization in modern times. 

 

HIS 3105 วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

(HI 315)    (Introduction to Historical Method) 

ศึกษาและฝึกวิธีการค้นควา้การเขียนรายงานทางประวติัศาสตร์เบ้ืองต้น เพื่อให้นักศึกษา

สามารถนาํวธีิการไปใชใ้นการศึกษาและคน้ควา้ประวติัศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีไดดี้ยิง่ข้ึน 

The study and practice of writing historical reports. 

 

HIS 4005 ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั       3(3-0-6) 

(HI 405)  (Contemporary World) 

วิเคราะห์ปัญหาสภาวการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การดําเนินนโยบาย

ต่างประเทศและผลกระทบจากเหตุการณ์การเมืองภายในแต่ละประเทศท่ีปรากฏบทบาทเด่นต่อ

โลกโดยทัว่ไป รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของชาติอภิมหาอาํนาจท่ีมีต่อประเทศต่าง ๆ ในโลก 

An analysis of the current condition of politics, society, economy, foreign policy, internal 

conflicts in the world’s major countries, and the role and influence of the world’s powers. 

 

HIS 4101  การกาํเนิดและส้ินสุดระบบอาณานิคม               3(3-0-6) 

(HI 411)    (The Rise and Fall of Colonialism) 

ศึกษาสาเหตุของระบบอาณานิคม การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอาํนาจ 

อิทธิพลของนโยบายการปกครองของมหาอาํนาจตะวนัตกท่ีมีต่ออาณานิคมทางดา้นการเมือง 
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เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอาณานิคมต่าง ๆ ตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 จนถึง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 การต่อสู้เพื่อเอกราชของอาณานิคม 

A study of  the causes and effects of the European struggle for wealth and empire from the 

fifteenth to the twentieth century, European supremacy in the world, the decay of  European 

domination, and the break-up of the European empires into nations.  

 

HIS 4104 ประวติัศาสตร์นิพนธ์       3(3-0-6) 

(HI 414)    (Historiography) 

ศึกษาความเป็นมาของวชิาประวติัศาสตร์  ปรัชญาประวติัศาสตร์  และวธีิการเขียน

ประวติัศาสตร์ของนกัประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัทั้งในโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกใน 

แต่ละสมยั 

A study of the principles and theories of scholarly historical research, the historical 

development philosophy, and Eastern historians.  

 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ไทย  (HIS X2XX) 

HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย       3 (3-0-6). 

(HI 121) (Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on unique 

characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

 

HIS 2200 มรดกไทย        3(3-0-6) 

(HI 220)    (Thai Heritage) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ไทย การก่อตั้งและพฒันาการของอาณาจกัรไทย ลกัษณะโครงสร้างสังคม

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  พุทธศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งมรดกทาง ภูมิปัญญาไทย 

วรรณคดี นาฏศิลป์และดนตรีไทย  เทศกาล  อาหารและหตัถกรรมไทย 

A study of Thai history: establishment and development of Thai kingdoms, social structures, 

customs and traditions, Buddhism in Thailand, including wisdom, literature, classical dances 

and music, festivities, food and crafts as the heritages of  Thai cultures. 
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HIS 2201 ประวติัศาสตร์ไทย 1        3(3-0-6) 

(HI 221)   (Thai History I) 

ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยในดา้นการเมือง  การปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจ  ตั้งแต่

แรกเร่ิมจนถึงสมยักรุงธนบุรี โดยสังเขป 

A historical survey of the political, governmental, social and economic development of 

Thailand  from  early times to the Thonburi  period.  

 

HIS 2202 ประวติัศาสตร์ไทย 2        3(3-0-6) 

(HI 222)   (Thai History II) 

ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยในดา้นการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ตั้งแต่

สมยัตน้รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนัโดยสังเขป 

A historical survey of the political, governmental, social and economic development of 

Thailand  from  early Rattanakosin period to the present.  

 

   HIS 2204 ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์   3(3-0-6) 

(HI 224)   (Thai History from Early Times to the Bangkok Period) 

ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยดา้นการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแต่สมยั

แรกเร่ิมจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 

A historical survey of political, governmental, social and economic development of Thailand 

from early times to the Rattanakosin  period. 

 

HIS 3200 ประวติัศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครอง  3(3-0-6) 

พ.ศ.  2475  จนถึงปัจจุบนั 

(HI 320)   (Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present) 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากท่ีมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ศึกษาเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงมีอิทธิพลกาํหนดลกัษณะ

การเมืองของไทยในปัจจุบนั 

A study of the political development of Thailand since the 1932 Revolution with emphasis on 

the causes and effects influencing the development of Thai politics. 
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HIS 3202  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6) 

(HI 322)    (Economic History of Thailand) 

ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจไทย  ตั้ งแต่สมยัเร่ิมแรกจนถึงปัจจุบัน  โดยจะเน้นถึงบทบาทของ

เศรษฐกิจท่ีมีต่อสภาพสังคม  การเมือง  การปกครอง  และนโยบายต่างประเทศของไทย 

A study of the economic history of Thailand from the early period to the present, with 

emphasis on the role of the economy in Thai society, politics, government, and foreign policy.  

  

HI 4201 ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทย   3(3-0-6) 

(HI 421)   (History of the International Relations of Thailand) 

ศึกษาความเป็นมาของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและ

มหาอาํนาจทางตะวนัตก  ตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์อยา่งกวา้ง ๆ และเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศไทยกับมหาอาํนาจต่าง ๆ ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง

ปัจจุบนัอยา่งละเอียด 

A historical survey of the international relations of Thailand from the early period to the early 

Rattanakosin period, as well as an intensive study of the period of modernization continuing 

to the present.  

 

HIS 4203 ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 

(HI 423)   (Thai Historiography) 

ศึกษาท่ีมาและลกัษณะของเอกสารทางประวติัศาสตร์ไทย  ปรัชญาประวติัศาสตร์ไทย  และ

วิธีการเขียนประวติัศาสตร์ของนักประวติัศาสตร์ไทยบางท่าน  (ควรเรียน  HIS 2201 และ             

HIS 2202 มาก่อน) 

A study of the origins and the nature of Thai historical documents and philosophy, as well as 

a study of historical concepts and the methodologies of outstanding Thai historians. 

(recommended preliminary course: HIS 2201 and HIS 2202) 

 

HIS 4207 บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบนัต่าง ๆ ของไทย   3(3-0-6) 

(HI 427)   (The Role of Buddhism in Thai Institutions) 

ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อสถาบนัต่าง ๆ ของไทย ทั้งในทางการปกครอง 

สังคม และเศรษฐกิจในสมยัสุโขทยั อยธุยา และรัตนโกสินทร์ 

A study of the role of Buddhism in the Thai government, society and economy from the 

Sukhothai to the Rattanakosin periods.  
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หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   (HIS X3XX) 

HIS 3300 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป    3(3-0-6) 

(HI 330)    (Historical Survey of Southeast Asia) 

ศึกษาความเป็นมาดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยัปัจจุบนัโดยสังเขป 

A historical survey of cultural, social, political and economic development in Southeast Asia 

from the pre-historical period to the present.  

 

HIS 3303  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1     3(3-0-6) 

(HI 333)    (History of Southeast Asia I) 

ศึกษาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 16 โดยเนน้เร่ืองการรับวฒันธรรมอินเดีย อิทธิพลของจีน ววิฒันาการของอาณาจกัรต่างๆ การ

เผยแพร่และอิทธิพลของศาสนาอิสลามในภูมิภาคส่วนน้ี 

A study of Southeast Asia from the prehistoric period to the 16th century AD, with emphasis 

on Indianization, relations with China, the development of major kingdoms, and Islamization in 

Southeast Asia.  
 

HIS 3304 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2     3(3-0-6) 

(HI 334)   (History of Southeast Asia II) 

ศึกษาถึงการขยายอาํนาจของชาวยุโรปในภูมิภาคส่วนน้ี การปกครองของมหาอาํนาจตะวนัตก

และผลกระทบท่ีมีต่อระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ลทัธิชาตินิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละการเปล่ียนแปลงในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตร้ะหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

A study of Western expansion and colonization in Southeast Asia, the impact of foreign 

domination on the indigenous cultural, social, political and economic systems, nationalism in 

Southeast Asia, and Southeast Asia during World War II.  
 

 

**HIS 3305 ประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์    3(3-0-6) 

(HI 335)  (History of Australia and New Zealand ) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนดต์ั้งแต่ท่ีมีการสาํรวจ/คน้พบและยดึครองเป็น

อาณานิคมขององักฤษจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนบทบาทของออสเตรเลียและนิวซีแลนดท่ี์มีต่อ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
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 A study of Australia and New Zealand history from the discovery period to  present, 

including their roles in  Southeast Asian countries after the World War II 
 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียใต้  (HIS X4XX) 

HIS 3401 ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้       3(3-0-6) 

(HI 341)   (History of South Asia) 

ศึกษาความเป็นมาของอนุทวีปอินเดียอนัประกอบดว้ยอินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา 

อฟักานิสถาน เนปาล ภูฐาน และมลัดีฟ ตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้เน้ือหาในดา้น

ความเป็นมาของลกัษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาท่ีอุบติัข้ึน

ในภูมิภาคแห่งน้ี 

A study of the history of the Indian sub-continent (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 

Nepal, Bhutan, and the Maldives) from early times to the present, with emphasis on political, 

socio-economic and religious points of view. 

 

HI 3405 ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ      3(3-0-6) 

(HI 345)  (History of Ancient India) 

ศึกษาประวติัศาสตร์อินเดีย ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงส้ินสุดราชวงศ์คุปตะ เน้ือหา

สําคญัไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีมีส่วนก่อรูปประวติัศาสตร์ เร่ืองราวอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าสินธุ

และความเป็นมาของชาวอารยนั ตั้งแต่สมยัพระเวท การก่อตวัของราชวงศโ์มรียะจนถึงราชวงศ์

คุปตะ กล่าวถึงลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความเป็นมาของศาสนา

พราหมณ์ ศาสนาเชน และกาํเนิดศาสนาฮินดู อนัมีอิทธิพลต่อชีวติชาวอินเดีย 

A study of ancient Indian history from the prehistoric period to the end of the Gupta Dynasty, 

geographical influence on history, the Indus Valley Civilization, the Aryans from the Vedic 

period to the foundation of the Mauriya to the Gupta Dynasty, and political and socio-

economic conditions, including the origin and influence of Brahmanism, Jainism, Buddhism.  

 

HIS 3407 ประวติัศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยโุรปเขา้มาจนถึงอินเดียไดรั้บเอกราช ค.ศ. 1947 3(3-0-6) 

(HI 347)   (History of India from the Coming of the Europeans to the Declaration                                             

of Independence in 1947) 

ศึกษาการแข่งขนักันสร้างอาํนาจของยุโรปในประเทศอินเดียอนัได้แก่ประเทศ โปรตุเกส 

เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส องักฤษ โดยเฉพาะการขยายอาํนาจและอิทธิพลของฝร่ังเศสกบัองักฤษ 

ในการปกครองอินเดียและปฏิบติัการตอบโตข้องชาวอินเดียท่ีมีต่อการปกครองขององักฤษ การ

ปฏิรูปสังคม และศาสนา การต่ืนตวัของชาตินิยม และการเรียกร้องเอกราช 
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A study of the coming of the Europeans (Portugal, Netherlands, France and England), and 

their struggle for supremacy, especially the English and the French, the Indian reaction to 

English rule, social and religious reforms, and nationalism, with emphasis on the struggle and 

declaration for independence.  

 

HIS 4401 ประวติัศาสตร์อินเดียสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 441)   (History of Modern India) 

ศึกษาประวติัศาสตร์อินเดียสมยัใหม่ ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศภายหลงัท่ีไดรั้บเอกราชจนถึงปัจจุบนั 

A study of the modern history of India and its politics, economy, society and foreign relations 

from after independence to the present. 

 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ยุโรป  (HIS X5XX, X7XX) 

HIS 3500 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง      3(3-0-6) 

(HI 350)   (History of Medieval Europe) 

ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมยุโรปสมยักลาง ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 476-1450 เน้นถึงการ

ผสมผสานของอารยธรรมโรมนักบัวฒันธรรมของอนารยชน อิทธิพลคริสต์ศาสนาท่ีมีต่อวิถี

ชีวติของชาวยุโรปและการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของยุโรปตอนปลาย

สมยักลาง 

A study of medieval civilization from the fifth century to the middle of the fifteenth century, 

with emphasis on the integration of Roman civilization and Germanic culture, the influence of 

Christianity over the European way of life, and the changing politics, economies and 

societies. 

 

HIS 3501 ประวติัศาสตร์ยโุรป 1       3(3-0-6) 

(HI 351)   (History of Europe I) 

ศึกษาอารยธรรมยุโรปสมยักลางและสมยัเร่ิมตน้ยุคใหม่ (ประมาณ ค.ศ. 476-1789) เนน้ถึงการ

พฒันาทางการเมืองจากแนวความคิดเร่ืองรัฐประชาชาติ และลทัธิเสรีนิยมท่ีปรากฏในการปฏิวติั

ใหญ่ฝร่ังเศส ศึกษาลกัษณะการประกอบการทางเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ (ฟิวดลั, แมนเนอร์, 

พาณิชย์นิยม) ตลอดจนศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม อันเป็นผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ 

A study of the European civilization from medieval period to early modern period (476 – 

1789 AD) with emphasis on the development of political ideology regarding the rise of the 
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nation state, and liberalism in the French Revolution, and different economic models 

(feudalism, manorialism and mercantilism), as well as social transformation resulting from 

the political and economic changes. 

 

HIS 3502 ประวติัศาสตร์ยโุรป 2       3(3-0-6) 

(HI 352)    (History of Europe II) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1789 ถึงปัจจุบนั วิเคราะห์การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส 

แนวความคิดเสรีนิยม ชาตินิยม และจกัรวรรดินิยม การปฏิวติัอุตสาหกรรม ปัญหาการขดัแยง้

ทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงของยุโรประหวา่งสงคราม ลทัธิประชาธิปไตยกบั

ลทัธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ ผลของสงครามและเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง

ปัจจุบนั 

A study of European history the history of Europe from (1789 AD) with analysis of French 

Revolution, the concepts of Liberalism, Nationalism and Imperialism, the Industrial 

Revolution, political and economic conflicts of interest, transformation during the First and 

Second World Wars, the concepts of democracy and totalitarianism, and the consequences of  

the World War II until the present time. 

 

HIS 3503  ประวติัศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมนั     3(3-0-6) 

(HI 353)    (Greek and Roman Civilizations) 

ศึกษาความเป็นมาของชนชาติกรีก ลกัษณะและววิฒันาการทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อกบั

ชาติอ่ืนๆ ความเจริญและความเส่ือมของเอเธนส์ และ สปาร์ตา้ ความเป็นมาของอาณาจกัรโรมนั   

การรุกรานของพวกอนารยชน การเผยแพร่ศาสนาและความเส่ือมของอาณาจกัร 

A study of the origin of the Greek, their political models and development, relations with the 

ancient Mediterranean world, the rise and fall of Athens and Sparta, the establishment of the 

Roman Empire, barbarian invasions, religious conflicts, and the fall of the Roman Empire. 

 

HI 3504     ประวติัศาสตร์ยโุรปตน้ยคุใหม่ ค.ศ. 1450-1789    3(3-0-6) 

    (HI 354)    (History of Early Modern Europe from 1450-1789) 

ศึกษาและวเิคราะห์ถึงการสาํรวจและการคน้หาแผน่ดินใหม่ การตั้งอาณานิคม ความกา้วหนา้ใน

วิชาการแขนงต่างๆ การปฏิรูปศาสนา การสถาปนารัฐ การแข่งขนัระหว่างรัฐ ชั้นนาํของยุโรป

และการปฏิวติัฝร่ังเศส 

An analytical study of European history during the periods of the New World exploration, 

colonization, technological progress the Age of Reasons, the Reformation and the Counter-
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Reformation, formation of states, and the rivalries of the superpowers including the French 

Revolution. 

 

HI 3505 ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่สมยักลางจนถึง ค.ศ. 1815  3(3-0-6) 

(HI 355)    (Diplomatic History of Europe from the Medieval Period to 1815) 

ศึกษาวิวฒันาการทางการทูตของยุโรปตั้ งแต่สมยักลางจนถึงสมยัการประชุมแห่งเวียนนา            

เนน้นโยบายและวธีิดาํเนินทางการทูตของประเทศต่างๆ 

A study of the diplomatic history of Europe from the medieval period to the Congress of 

Vienna, with emphasis on the policies and diplomatic processes and procedures of different 

European countries. 

  

HIS 3508 ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก 1                        3(3-0-6) 

(HI 358)   (History of Eastern Europe I ) 

ศึกษาความเป็นมาของประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวนัออก วิวฒันาการทั้งทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ของนานาชาติในภูมิภาคน้ี ตั้งแต่แรกเร่ิม

จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

A study of the development in political, economic, social and international relations of the 

Eastern European countries from early times to the Second World War. 

 

HIS 3701  ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิรัสเซีย      3(3-0-6) 

(HI 371)    (History of Imperial Russia) 

ศึกษาประวติัศาสตร์จกัรวรรดิรัสเซียตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึง ค.ศ. 1917 กล่าวถึงการสถาปนา

ราชวงศรู์ริคและราชวงศโ์รมานอฟ ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง

ของจกัรวรรดิรัสเซียถึงสมยัปฏิวติัใหญ่ใน ค.ศ. 1917 

A study of the political, economic and social development of Imperial Russia from the Kievan 

and Moscovite periods to the Revolution of 1917. 

 

HIS 3702  ประวติัศาสตร์การทูตสมยัจกัรวรรดิรัสเซีย    3(3-0-6) 

(HI 372)    (Diplomatic History of Imperial Russia) 

วิเคราะห์แนวการทูตรัสเซีย การสร้างรัสเซียเป็นมหาอาํนาจในยุโรป การดาํเนินนโยบายหลกั 

ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหา การขดัแยง้ต่าง ๆ ในวงการทูตของรัสเซีย 

An analytical study of the Russia diplomacy and the creation of the Russian Empire with 

emphasis on policies, problems and conflicts. 
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HIS 3704  ประวติัศาสตร์แนวความคิดจกัรวรรดิรัสเซีย    3(3-0-6) 

(HI 374)    (Intellectual History of Imperial Russia) 

ศึกษาวิวฒันาการของแนวความคิดและการสร้างวฒันธรรมรัสเซียสมยัจกัรวรรดิ เน้นอิทธิพล

แนวความคิด และวฒันธรรมต่างชาติท่ีมีต่อการสร้างวฒันธรรมรัสเซีย 

A study of the major ideas and schools of thought that affected the course of Russian Empire, 

with emphasis on the influences of foreign concepts and cultures on the development of the 

country’s institutions. 

 

HIS 4500 ประวติัศาสตร์สเปนสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 450)   (History of Modern Spain) 

ศึกษาประวติัศาสตร์สเปนสมยัใหม่ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศตั้งแต่สมยัพระนางอลิซาเบลล่าและพระเจา้เฟอร์ดินานดจ์นถึงปัจจุบนั 

A study of modern Spanish history, with special emphasis on the society, economy, politics, 

and foreign affairs from the age of the Catholic kings to the present. 

 

HIS 4501 ประวติัศาสตร์องักฤษสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 451)   (History of Modern England) 

ศึกษาประวติัศาสตร์องักฤษในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตั้งแต่สมยัพระเจา้จอร์จท่ี 3 จนถึง

ปัจจุบนั เน้นถึงพฒันาการของระบบประชาธิปไตย และการสร้างอาณานิคมในโพน้ทะเล 

บทบาทขององักฤษในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั 

A study of British political, social, economic, and cultural trends from the Georgian era to the 

present, the development of democracy in Great Britain and in the Empire, the role of Britain 

in the World Wars, and contemporary Britain. 

HIS 4502 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่ (ค.ศ. 1789-1914)    3(3-0-6) 

(HI 452)   (History of Modern Europe 1789-1914) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ยุโรปหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ขบวนการเสรีนิยมและสังคมนิยม 

การปฏิวติัใน ค.ศ. 1848 แนวความคิดแบบประชาธิปไตย ชาตินิยมและจกัรวรรดินิยม ซ่ึงทาํให้

เกิดการรวมชาติต่างๆ นโยบายและการดาํเนินการของประเทศมหาอาํนาจ ปัญหาการขดัแยง้

ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

A study of the European history after the 1789 French Revolution, the liberal and social 

movement, the 1948 Revolution; the concepts of democracy, nationalism and imperialism 
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which lead to the integration of states; policies and interventions of the superpowers, political 

and economic conflicts of interest resulting in the World War I. 

HIS 4503 ประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 453)   (History of Modern France) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสตั้งแต่การปฏิวติัใหญ่ ค.ศ. 1789 จนถึงส้ินสมยัสาธารณรัฐท่ี 4 (ค.ศ. 

1958) เน้นถึงความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบทบาทของฝร่ังเศสในวิถี

การเมืองโลก 

A study of the history of France from 1789 to the fourth Republic (1958 AD) with emphasis 

on political, economic and social changes, and the role of France in the world affairs. 

 

   HIS 4504 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัปัจจุบนั (ค.ศ. 1914 – ปัจจุบนั)   3(3-0-6) 

   (HI 454)    (Europe from  1914 to the present) 

ศึกษาเหตุการณ์ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผลของสงครามท่ีมีต่อประเทศต่างๆ ในยุโรป ทางดา้น

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การกาํเนิดลทัธิฟาสซิสต ์ความลม้เหลวของนโยบายการทูตยุโรป 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัญหาสงครามเย็น การพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั 

A study of the World War I, emphasizing the effects of the war on European countries, 

political, social and economic problems, totalitarianism, the failure of diplomatic policy in 

Europe, the cause of World War II, the Cold War, and political, social, and economic 

development from World War II to the present. 

 

HIS 4505 ประวติัศาสตร์เยอรมนีสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 455)   ( History of Modern Germany) 

ศึกษาประวติัศาสตร์เยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1814 จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเนน้การสร้างชาติ 

และการฟ้ืนฟูระบบการปกครองของเยอรมนี ความคิดเสรีนิยม และสังคมนิยม        การปฏิวติั

ของดินแดนต่างๆ ภายใตก้ารปกครองของชนชาติเยอรมนั การรวมเยอรมนี สงครามโลกคร้ังท่ี 

1 สาธารณรัฐไวมาร์ ลทัธินาซีและสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

A study of the history of Germany from 1814 to the Second World War with emphasis on the 

German Restoration, the concepts of liberalism and socialism, the struggle for independence 

of the German colonies, the unification of Germany, the First World War, the Weimar 

Republic, the rise of Nazism, and the Second World War. 
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HIS 4506 ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 – ปัจจุบนั   3(3-0-6) 

(HI 456)   (Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present) 

ศึกษาการทูตยุโรปตั้งแต่สมยัการประชุมแห่งเวียนนา นโยบายและการดาํเนินการทางการทูต

ยุโรปก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความสัมพนัธ์ทางการทูตของมหาอาํนาจในยุโรป ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั 

A study of the diplomatic history of Europe from the Congress of Vienna, emphasizing 

diplomatic processes and procedures before World War II, and diplomatic relations among 

the great European powers from after World War II to the present. 

 

HIS 4701 ประวติัศาสตร์สหภาพโซเวยีต      3(3-0-6) 

(HI 471)   (History of the Soviet Union) 

ศึกษาประวติัศาสตร์การปฏิวติัรัสเซีย ค.ศ. 1917 วิเคราะห์วิธีการแปรเปล่ียน สังคม และ

เศรษฐกิจของรัสเซียให้เป็นคอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบตามอุดมคติ ตลอดจนการประเมินผล

ความสาํเร็จของพรรคคอมมิวนิสตรั์สเซีย ในการสร้างรัสเซียไดเ้ป็นอภิมหาอาํนาจ 

A study of the Russian Revolution in 1917 with an analysis of the social and economic 

changes which led to full communization, and the evaluation of the Russian Communist 

Party’s achievement in the building of the nation as a superpower. 

 

HIS 4705 ประวติัศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวยีต    3(3-0-6) 

(HI 475)   (Diplomatic History of the Soviet Union) 

ศึกษาเร่ืองการทูตของสหภาพโซเวียต สัมพนัธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกบัโลกภายนอก 

โดยเนน้ถึงสัมพนัธภาพระหวา่งสหภาพโซเวียตกบัสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศคอมมิวนิสต ์

วเิคราะห์ความผกูพนัทางอุดมการณ์ในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวยีต 

A study of the diplomatic history of the Soviet Union, its relations with the world, especially 

with the United States, China and the Communist world, with analysis of the Russian 

diplomacy and its ideological commitment. 

 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออก  (HIS X6XX) 

    **HIS 3604  ประวติัศาสตร์เกาหลีก่อนสมยัใหม่     3(3-0-6) 

(HI 364)   (History of Pre-modern Korea) 

ศึกษาความเป็นมาของประวติัศาสตร์เกาหลีตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยัเปิดประเทศใน ค.ศ. 

1876 โดยเนน้พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
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A study of Korean historical development from ancient times to the opening of Korea in 

1876, with emphasis on political, economic, social, and cultural development. 

 

HIS 3606  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัศกัดินาสวามิภกัด์ิ    3(3-0-6) 

(HI 366)   (Feudal Japan) 

ศึกษาลกัษณะสําคญัของสังคมญ่ีปุ่นในสมยัศกัดินาสวามิภกัด์ิ ความเปล่ียนแปลงของสถาบนั

หลักในสังคมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 12 และพฒันาการของสังคมสมยัโตกูงาวา โดยเน้น

ระบอบโชกุน ความเติบโตทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม 

A study of major features of the Japanese feudal society, changes of major institutions since 

the 12th century, and development of Tokugawa society, with emphasis on the Shugunate, 

economic growth, and culture. 

 

HIS 3608 ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน      3(3-0-6) 

(HI 368)   (History of Imperial China) 

ศึกษาความเป็นมาของประวติัศาสตร์จีนตั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปี ค.ศ.1912 เน้นพฒันาการ

สาํคญัของอารยธรรมไดแ้ก่ สถาบนัหลกัเศรษฐกิจ โครงสร้างของสังคมและวฒันธรรม 

A study of the ancient Chinese history to 1912 AD with emphasis on important civilizations: 

economic institutions, social and cultural structures. 

 

HIS 4601 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่     3(3-0-6) 

(HI 461)    (History of Modern East Asia) 

ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ตั้งแต่

กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั 

An analytical study of the political, economic and social changes in China, Japan and Korea 

from the middle of the 19th century to the present. 

 

HIS 4602 ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 462)    (History of Modern China) 

ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ตั้ งแต่ ค.ศ. 1839 จนถึงร่วมสมัย โดยวิเคราะห์ความ

เปล่ียนแปลง ความต่อเน่ืองและพฒันาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 

An analytical study of changes, continuity and development of the modern Chinese society, 

economy, politics and government since 1893. 
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HIS 4603 ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 463)    (History of Modern Japan) 

ศึกษากระบวนการสร้างชาติให้เจริญทนัสมยั และการสถาปนาจกัรวรรดิญ่ีปุ่น ตลอดจนการ

ฟ้ืนฟูประเทศหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยการศึกษาเน้นหนกัการวิเคราะห์จุดประสงค์ และ

วธีิการของกระบวนการดงักล่าว 

An analytical study of the Meiji modernization, the building of an Empire and post war 

reconstruction, with emphasis on the means and ends of such processes. 

 

HIS 4604 ประวติัศาสตร์เกาหลีสมยัใหม่      3(3-0-6) 

(HI 464)   (History of Modern Korea) 

ศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเกาหลี ตั้ งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงสมยัการแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ประเทศ โดยศึกษาพฒันาการของการ

ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้

An analytical study of socio-economic and political changes in Korea since the 19th century, 

with emphasis on the Korea division and social, economic and political developments of the 

two nations. 

 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์อเมริกา  (HIS X8XX) 

HIS 3801 ประวติัศาสตร์อเมริกา 1      3(3-0-6) 

(HI 381)   (History of the United States I) 

ศึกษาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เร่ิมแรกถึงสงครามกลางเมือง เนน้ในเร่ืองสหภาพและ

ววิฒันาการในแนวความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วฒันธรรม  ตลอดจนปัญหาสมยั

เป็นอาณานิคมองักฤษ การไดเ้อกราชและการสร้างชาติ ปัญหาและความแตกแยก สงครามกลางเมือง 

A study of the history of the United States from its birth to the Civil War with emphasis on 

political, economic, social and cultural developments, problems in the British colonial period 

and independence, building of the nation, problems and conflicts, and the Civil War. 

 

HIS 3802 ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงประมาณ ค.ศ. 1825 3(3-0-6) 

(HI 382)   (History of Latin America) 

ศึกษาพื้นฐานดั้งเดิมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา การขยายอาํนาจของมหาอาํนาจตะวนัตก 

ลาตินอเมริกาสมยัเป็นอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราช ความสัมพนัธ์กบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

A study of the foundation of the Latin American countries, western expansion and 

colonization, the struggle for independence and relationships with the United States. 
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       HIS 3803 ประวติัศาสตร์แคนาดา        3(3-0-6) 

   (HI 383)   (History of Canada) 

ศึกษาประวติัศาสตร์แคนาดาตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั เน้นในเร่ืองสภาพและวิวฒันาการ

ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมสมยัเป็นอาณานิคม การไดเ้อกราช การสร้าง

ชาติและการขยายดินแดน ความเปล่ียนแปลง ปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของแคนาดาในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และสงครามเยน็ 

A study of the history of Canada from the beginning to the present with emphasis on political, 

economic, social and cultural developments in the colonial period, the movement for 

independence, building of the nation and territory expansion, political, economic, and social 

unrest, and the role of Canada in World War I, World War II and the Cold War. 

 

HIS 4801 ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2      3(3-0-6) 

(HI 481)    (History of the United States II) 

ศึกษาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามกลางเมืองถึงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เนน้

สมยัการฟ้ืนฟูบูรณะชาติภายหลงัสงครามกลางเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และนโยบายต่างประเทศในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 บทบาทของสหรัฐอเมริกาหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 สมยัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

A study of the history of the United States from the Civil War to the end of World War II 

with emphasis on the Reconstruction Period, the change in politics, economy, society and 

diplomacy in the last part of the 19th century, as well as the role of the United States in World War 

I, the Great Depression and World War II. 

 

HIS 4802 ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20   3(3-0-6) 

(HI 482)   (History of Latin America in the Twentieth Century) 

ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกาใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

A study of the political, economic, social, and cultural development of the Latin American 

nations in the 20th century. 
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**HIS 4803 ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20   3(3-0-6) 

(HI 483)   (History of the United States in the Twentieth Century) 

ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สงครามเยน็ 

บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูน้าํโลกเสรี ปัญหาปัจจุบนั ในสังคมอเมริกา 

A study of the politics, economy, and domestic and foreign policies of the United States from 

World War II to the present, political, economic and social changes, the Cold War and the 

role of the United States as the leader of the Free World, and its current social problems. 

 

HIS 4804 ประวติัศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

(HI 484)   (Diplomatic History of the United States) 

ศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์ของโลก นบัตั้งแต่

สหรัฐอเมริกาสถาปนาชาติข้ึนมาจนถึงปัจจุบนั และบทบาทของสหรัฐอเมริกาในวงการเมือง

ระหวา่งประเทศ 

A study of the political ideals of the United States from the Declaration of Independence to its 

leadership of the Free World and its roles in international politics. 

HIS 4805 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

(HI 485)   (Economic History of the United States) 

ศึกษาประวติัศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมยั

อาณานิคมจนถึงปัจจุบนั สาระสาํคญัไดแ้ก่ ความคิดทางเศรษฐกิจอนัหลากหลาย การทาํให้เป็น

อุตสาหกรรม : นโยบายและเทคโนโลยี รัฐกบัการพวัพนัในเศรษฐกิจ บทบาทนาํในเศรษฐกิจ

โลก ความเติบโตทางเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจและการ

แปรเปล่ียนรูปสังคม 

A historical study of industrial, capitalist economy of the United States from the colonial era 

to the present. Major themes are : various economic thoughts; industrialization : policy and 

technology ; state and its economic involvement ; the leading role in world economy ; 

economic growth : its impact on science, technology, business, and transformation of society. 

HIS 4806  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

(HI 486)    (Intellectual History of the United States) 

ศึกษาพฒันาการแนวความคิดของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมยัอาณานิคมจนถึงปัจจุบนั เนน้ผลงาน

และแนวความคิดท่ีมีอิทธิผลต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
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 A study of development of ideas in the United States from the colonial period to the present, 

wish emphasis on the works and ideas that have most influenced the country’s politics, 

economy and society 
 

HIS 4807 ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลาตินอเมริกากบัสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 

(HI 487)    (History of the Relationship between Latin America and the United States) 

ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างละตินอเมริกากับสหรัฐอเมริกา ตั้ งแต่ต้น

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา  ผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม โดย

เน้นลัทธิมอนโร นโยบายเพื่อนบ้านท่ีดี ลัทธินิกสัน  รวมทั้ งศึกษาปัญหาคลองปานามา 

วกิฤติการณ์คิวบาและประเด็นอ่ืนดว้ย 

A study of the relationship between the Latin American countries and the United States since 

the 19th century, the impacts on economy, society, politics and culture, with emphasis on 

Monroe Doctrine, Good Neighbor Policy, Nixon Doctrine including the problems of the 

Panama Canal, Cuban crisis and other issues. 
 

HIS 4808 ประวติัศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา   3(3-0-6) 

(HI 488)    (Diplomatic History of the Latin America) 

ศึกษาการดาํเนินนโยบายทางการทูต ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาท่ีมีต่อ

ประเทศต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนั 

A study of the diplomatic procedures, and interrelationships of the Latin American nations 

from their beginnings to the present. 
 

หมวดวชิาประวตัิศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง  (HIS X9XX) 

HIS 3900 ประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลางโดยสังเขป   3(3-0-6) 

(HI 390)   (Historical Survey of Africa and the Middle East) 

ศึกษาประวัติศาสตร์แอฟริกาตั้ งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ

ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนถึงส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดย

เนน้ถึงอิทธิพลของยโุรปดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

A study of the African history from the colonial period to the end of World War II, and the 

history of the Middle East from World War I to the end of World War II, with emphasis on 

European influence over the politics, economies and societies of both regions. 
 

HIS 3901 ประวติัศาสตร์แอฟริกา 1      3(3-0-6) 

(HI 391)   (History of Africa I) 
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ศึกษาความเป็นมาของทวีปแอฟริกาตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงประมาณ ค.ศ. 1800 โดยเน้นด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

A study of the political, economic, social and cultural developments in Africa from the 

beginning up to 1800 A.D. 
 

HIS 3905 ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง      3(3-0-6) 

(HI 395)   (History of the Middle East) 

ศึกษาอารยธรรมและจักรวรรดิสําคญัในตะวนัออกกลาง โดยจะเน้นในด้านการปกครอง 

เศรษฐกิจและสังคมตะวนัออกกลาง ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 รวมทั้งมูลเหตุ

ของความขดัแยง้ระหวา่งอิสราเอลและอาหรับ 

A study of the political, economic and social developments of the civilizations and great 

empires of the Middle East during the two World Wars, and the causes of the Arab-Israeli 

conflict. 

   HIS 4900 ประวติัศาสตร์แอฟริกาสมยัอาณานิคม     3(3-0-6) 

    (HI 490)    (History of Africa during the Colonial Period) 

ศึกษาพฒันาการและความเปล่ียนแปลงของแอฟริกาในสมยัอาณานิคม  การตั้งถ่ินฐานของชาว

ยโุรปและมุสลิม  การเปล่ียนศาสนา  การคา้ทาส  การขยายอาํนาจของตะวนัตกและรูปแบบการ

ล่าและปกครองอาณานิคม ตลอดจนการต่อตา้นของชาวพื้นเมือง 

A study of the development and changes of Africa during the colonial period, European and 

Islamic settlement, religious conversion, slave trade, Western expansion, forms of 

colonization, and colonial rules, as well as  the resistance to Western domination. 

 

HIS 4901 ประวติัศาสตร์แอฟริกา 2      3(3-0-6) 

(HI 491)   (History of Africa II) 

ศึกษาความเป็นมาของทวปีแอฟริกาสมยัเป็นอาณานิคมจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อิทธิพลของ

ยโุรปท่ีมีต่อแอฟริกาในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของชาวพื้นเมือง 

A study of Africa during the colonial period until World War II, including the European 

influence on the politics, economies, societies and cultures of the African peoples. 

 

HIS 4905 ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม่     3(3-0-6) 

(HI 495)   (History of Modern Middle East) 

ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตะวนัออกกลางตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง

ปัจจุบนั การสร้างชาติอิสราเอล สงครามระหว่างอิสราเอลและอาหรับ การแข่งอิทธิพลของ
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มหาอาํนาจ วิกฤติการณ์นํ้ ามัน รวมทั้ งบทบาทของมหาอํานาจในการสร้างสันติภาพใน

ตะวนัออกกลาง 

An analytical study of the Middle East since World War II, the building of the nation of 

Israel, the Arab-Israeli wars, the competition among world powers in the region, the world oil 

crisis, and the roles of the superpowers in installing peace in the Middle East. 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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        ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

(2) วชิาเอก 63 หน่วยกิต 

(3) วชิาโท 24 หน่วยกิต 

(4)    วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3  หน่วยกติ  

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

IT     105     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                         3   

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3  หน่วยกติ  

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

INT 1005      ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                       3   

MA  103      คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3   MTH 1003   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                  3                                                                     

ST    103      สถิติเบ้ืองตน้                                              3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                              3                                                                    

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA             

ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ 

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน้                                       3                                                                AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                   3                                                                                                                             

BI    103    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                          3                             **BIO 1001     ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                      3                                                                                             

CM  103   เคมีเบ้ืองตน้                                                  3                      CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                              3                                                                                     

GY  103   ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                        3                                                 GLY 1003    ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                    3                                                                                                                 

MT 103    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                   3                                   MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                               3                                                                        

PH 103     ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                 3                     *PHY 1001    ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                          3                                                                                     

SC 103    วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                      3                                 SCI 1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                 3                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 

PH, SC ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, 

MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 

AR 103     ศิลปวจิกัษณ์                         เลือกเรียน       2 ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                       เลือกเรียน        2                                                

MU 103    ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วิชา                                                            MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                     1 วชิา                                                      

HI 101      อารยธรรมตะวนัตก             เลือกเรียน        3 HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน        3                                               

HI 102      อารยธรรมตะวนัออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก          1 วชิา                                                  

HI 121     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                  3   HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                3                                                                   

IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้     2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้  2                                                                        

PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน้                                              3   PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                           3                                                                      

GS... /SS.../HE(HA) หมวดพลศึกษา                             2          GAS…./HED   หมวดพลศึกษา                                       2                                                                         

 
 



 
 

 

88  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 

SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้            3 SOC 1003    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้              3                                                                   

LW 104   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         3 LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป       3 

PS 103   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                           เลือกเรียน POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                          เลือก         

EC 103   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                      1 วิชา  ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                   1 วชิา     

PC 103   จิตวทิยาทัว่ไป                                                3 PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                               3         

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ีภาควชิากาํหนด         

ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ               

3 หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ีภาควชิากาํหนด        ภาษา

ละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ                 3 

หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา

จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205 

ภาษาองักฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา

จาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102,  ENG 2401 

ภาษาฝร่ังเศส  FR 101, FR 102, FR 201, FR 202 ภาษาฝร่ังเศส  FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002 

ภาษาเยอรมนั GN 101, GN 102, GN 201, GN 202 ภาษาเยอรมนั GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002 

ภาษาสเปน SN 101, SN 102, SN 201, SN 202 ภาษาสเปน   SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002 

ภาษารัสเซีย RS 101, RS 102, RS 201, RS 202 ภาษารัสเซีย RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001,  RUS 2002 

ภาษาญ่ีปุ่น JA 101, JA 102, JA 201, JA 202 ภาษาญ่ีปุ่น **JPN 1001, **JPN 1002, **JPN 2001, **JPN 2002 

ภาษาจีน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202 ภาษาจีน CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002 

ภาษามลาย ูML 101, ML 102, ML 201, ML 202 ภาษามลาย ูMAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002 

ภาษากรีก GR 101, GR 102, GR 201, GR 202 ภาษากรีก GRK 1001, GRK 1002, GRK 2001, GRK 2002 

ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201, KH 202 ภาษาเขมร KHM 1001, KHM 1002, KHM 2001, KHM 2002 

ภาษาพม่า MM 101, MM 102, MM 201, MM 202 ภาษาพม่า MMR 1001, MMR 1002, MMR 2001,  MMR 2002 

ภาษาลาว LO 101, LO 102, LO 201, LO 202 ภาษาลาว LAO 1001, LAO 1002, LAO 2001, LAO 2002 

ภาษาเวยีดนาม VI 101, VI 102, VI 201, VI 202 ภาษาเวยีดนาม VNM 1001, VNM 1002, VNM 2001, VNM 2002 

ภาษาเกาหลี KO 101, KO 102, KO 201, KO 202 ภาษาเกาหลี KOR 1001, KOR 1002, KOR 2001, KOR 2002 

ภาษาฮินดี HD 101, HD 102, HD 201, HD 202 ภาษาฮินดี HIN 1001, HIN 1002, HIN 2001,  HIN 2002 

ภาษาอาหรับ AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 

ภาษาโปรตุเกส AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 

ภาษาอาหรับ ARA 1001, ARA 1002, ARA 2001, ARA 2002 

ภาษาโปรตุเกส  POR 1001, POR 1002, POR 2001, POR 2002                

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

TH 101   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3                                        

TH 102   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3   THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3                                                                   
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร

ศิลปศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวชิา

ประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

หมวดวชิาเอก  63  หน่วยกติ หมวดวชิาเอก  

63  หน่วยกติ 

1. วชิาเอกบังคบั 36 หน่วยกติ                                   หน่วยกติ 

**HI 101  อารยธรรมตะวนัตก  

**HI 102  อารยธรรมตะวนัออก 

ซ่ึงจะตอ้งไม่ซํ้ ากบัวชิาท่ีเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

HI 221 ประวติัศาสตร์ไทย 1                                               3                

HI 222 ประวติัศาสตร์ไทย 2                                               3 

HI 315 วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้                          3 

HI 330 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป                     3 

HI 341 ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้                                          3 

HI 351 ประวติัศาสตร์ยโุรป 1                                             3 

HI 352 ประวติัศาสตร์ยโุรป 2                                             3 

HI 405 ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั3 

HI 461 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่                 3 

HI 483 ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20                  3 

HI 495 ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม่                  3 

2. วชิาเอกเลอืก 27 หน่วยกติ 

เลือกเรียนกระบวนวชิาในหลกัสูตรไดโ้ดยเสรี  

ไม่กาํหนดระดบัของกระบวนวชิา 

1. วชิาเอกบังคบั 

33 หน่วยกติ                                      

หน่วยกติ 

HIS 1001 อารย

ธรรมตะวนัตก 

HIS 1002 อารย

ธรรมตะวนัออก                                        

ซ่ึงจะตอ้งไม่ซํ้ า

กนักบัวชิาท่ีเลือก

ในหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป 

HIS 2201 

ประวติัศาสตร์

ไทย 1                                               

3 

HIS 2202 

ประวติัศาสตร์

ไทย 2                                               

3 

HIS 3105 

วธีิการทาง

ประวติัศาสตร์

เบ้ืองตน้                           

3 

HIS 3300 

ประวติัศาสตร์

เลือก 1 กระบวนวิชา     3 

           



 
 

 

90  

เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้

โดยสงัเขป             

3 

HIS 3401 

ประวติัศาสตร์

เอเชียใต ้                                           

3 

HIS 3501 

ประวติัศาสตร์

ยโุรป 1                                             

3 

HIS 3502 

ประวติัศาสตร์

ยโุรป 2                                             

3 

HIS 4005 

ประวติัศาสตร์

ร่วมสมยั                                           

3 

HIS 4601 

ประวติัศาสตร์

เอเชียตะวนัออก

สมยัใหม่                 

3 

HIS 4803 

ประวติัศาสตร์

สหรัฐอเมริกาใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 

20          3 

(HIS 4905 ยา้ย

ไปอยูว่ชิาเอก

เลือก) 

2. วชิาเอกเลอืก 

30 หน่วยกติ 

เลือกเรียน

กระบวนวชิาใน

หลกัสูตรไดโ้ดย
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เสรี                        

ไม่กาํหนดระดบั

ของกระบวน

วชิา 

หมวดวชิาโทประวตัศิาสตร์ 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท

ประวตัศิาสตร์ 

24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทใน

คณะอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑ์

วชิาโทในคณะดงักล่าว มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็

ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็น

หลกั 

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก                       

และวชิาเลือกเสรี 

ไม่แตกต่าง 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร

ศิลปศาสตร

บัณฑิต 

สาขาวชิา

ประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 
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2555 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืก

เสรี 15 หน่วย

กติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ี

เรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  หรือ  นกัศึกษาสามารถเลือก

เรียนกระบวนวชิา  

RU 300 ฝึกอาชีพ ในหมวดวชิาสหกิจศึกษา จาํนวน 15 หน่วยกิตแทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษา

จะตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ศิลปศาสตรบณัฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา 

RU 300 ฝึกอาชีพในหมวดวชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัดว้ย 

ใหน้กัศึกษา

เลือกเรียนขอ้ใด

ขอ้หน่ึงเท่านั้น 

ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาจะ

เลือกเรียน

กระบวนวชิา

ใดๆ ก็ไดท่ี้เปิด

สอนใน

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหงท่ีไม่

ซํ้ ากบักระบวน

วชิาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป 

วชิาเอก และวชิา

โท จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่             

15 หน่วยกิต  

หากเรียน

กระบวนวชิาคู่

ซํ้ า คณะ

มนุษยศาสตร์จะ

นบัหน่วยกิตให้

เพียงกระบวน

วชิาเดียว 

2. นกัศึกษา

สามารถเลือก

กระบวนวชิา 

RAM 3000 (RU 

300)               

สหกิจศึกษา 

(Cooperative 

Education) 
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จาํนวน 9 หน่วย

กิต แทนหมวด

วชิาเลือกเสรีได ้

และนกัศึกษา

ตอ้งเรียน

กระบวนวชิาใด 

ๆ ก็ไดท่ี้เปิด

สอนใน

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ท่ีไม่

ซํ้ ากบักระบวน

วชิาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป 

วชิาเอก และวชิา

โท จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่  6 

หน่วยกิต 

 

ความแตกต่างของกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ทัว่ไป                               หน่วยกติ 

**HI 101  อารยธรรมตะวนัตก                                          3 

**HI 102  อารยธรรมตะวนัออก                                        3 

HI 103  อารยธรรมโลก                                                      3 

HI 315  วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้                         3 

HI 405  ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั                                          3 

HI 411  การกาํเนิดและส้ินสุดระบบอาณานิคม                  3 

HI 414  ประวติัศาสตร์นิพนธ์                                             3 

HI 213  บทบาทสตรีในประวติัศาสตร์                               3 

HI 214  ประวติัศาสตร์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          3 

HI 311  การปฏิวติัใน 5 มหาประเทศ                                 3 

HI 312  อารยธรรมเปรียบเทียบ                                          3 

HI 313  การปฏิวติัอุตสาหกรรม                                         3 

HI 413  ประวติัศาสตร์การทหาร                                        3 

HI 415  การวจิยัและภาคนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์            3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ทัว่ไป                                หน่วยกติ 

HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก                                          3 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก                                        3 

HIS 1003 อารยธรรมโลก                                                  3 

HIS 3105 วธีิการทางประวติัศาสตร์เบ้ืองตน้                     3 

HIS 4005 ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั                                      3 

HIS 4101 การกาํเนิดและส้ินสุดของระบบอาณานิคม       3 

HIS 4104  ประวติัศาสตร์นิพนธ์                                        3 

-                                        

- 

- 

-  

-  

- 

-                    
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ไทย                                 หน่วยกติ 

HI 121  พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                          3 

HI 220  มรดกไทย                                                              3 

HI 221 ประวติัศาสตร์ไทย 1                                               3 

HI 222 ประวติัศาสตร์ไทย 2                                               3 

HI 223 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว        3 

HI 224 ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแตส่มยัแรกเร่ิมถึงสมยั3 

            รัตนโกสินทร์ 

HI 229  สุโขทยัเพ่ือการท่องเท่ียว                                       3 

HI 320  ประวติัศาสตร์การเมืองไทยตั้งแตเ่ปล่ียนแปลง     3 

              การปกครองพ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั        

HI 322  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย                                  3 

HI 323  อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                               3 

HI 324  โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย            3 

HI 325  ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                      3 

 HI 326  แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีท่ีสาํคญัในประเทศไทย          3 

HI 327 แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย            3 

HI 420 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ                   3 

             โบราณสถานสาํคญัในประเทศไทย 

HI 421     ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทย       3 

HI 423  ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย                                      3 

HI 425  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย                                     3 

HI 426  ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย           3 

HI 427     บทบาทของพทุธศาสนาต่อสถาบนัต่างๆ   ของไทย               3 

HI 429  กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                             3 

HI 329  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์ไทย                 3 

HI 422  ประวติัศาสตร์ไทยเฉพาะสมยั                               3 

HI 424  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของไทย                     3 

HI 428    ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียว     3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ไทย                                      หน่วยกติ 

HIS 1201   พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                           3   

HIS 2200   มรดกไทย                                                               3 

HIS 2201   ประวติัศาสตร์ไทย 1                                              3 

HIS 2202   ประวติัศาสตร์ไทย 2                                              3 

- 

HIS 2204     ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยั       3            

รัตนโกสินทร์ 

- 

HIS 3200     ประวติัศาสตร์การเมืองไทยตั้งแตเ่ปล่ียนแปลง    3              

การปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั 

HIS 3202     ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย                                 3 

- 

   - 

-  

- 

- 

- 

 

HIS  4201      ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของไทย          3 

HIS 4203  ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย                                        3 

- 

- 

HIS 4207      บทบาทของพทุธศาสนาต่อสถาบนัต่างๆ  ของไทย             3 

- 

-                                    

- 

- 

-                                                     
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  หน่วยกติ 

HI 330 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสงัเขป             3 

HI 333  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1                3 

HI 334  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2                3 

HI 335  ประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์             3 

HI 336     ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้           3 

HI 431  ประวติัศาสตร์พม่า ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม      3           

              ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั           

HI 432  ประวติัศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน                 3 

              อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ภายหลงัสงครามโลก 

              คร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั                                                            

HI 434    ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 

HI 435       ประวติัศาสตร์แนวความคิดของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        3 

HI 436  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์เอเชีย                 3 

              ตะวนัออกเฉียงใต ้

 HI 437     ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์       3 

             และวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    หน่วยกติ 

HIS 3300   ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป    3 

HIS 3303  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1             3 

HIS 3304  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2             3 

**HIS 3305  ประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์        3 

- 

- 

  

- 

                                 

                                 

- 

- 

- 

 

-                                               

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียใต้                            หน่วยกติ 

HI 341  ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้                                         3 

HI 345  ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ                                 3 

HI 346  ประวติัศาสตร์อินเดียยคุกลาง                                3 

HI 347  ประวติัศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยโุรปเขา้มา           3 

              จนถึงอินเดียไดรั้บเอกราช (ค.ศ. 1947) 

HI 348  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง                    3 

              ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเอเชียใต ้

HI 441  ประวติัศาสตร์อินเดียสมยัใหม่                              3 

HI 442  ประวติัศาสตร์ปากีสถานและบงักลาเทศ               3 

HI 444  ประวติัศาสตร์ศรีลงักา                                           3 

HI 447  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของอินเดีย                 3 

HI 448  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์เอเชียใต ้          3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียใต้                            หน่วยกติ 

HIS 3401  ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้                                      3 

HIS 3405  ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ                              3 

- 

HIS 3407  ประวติัศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยโุรปเขา้มา        3 

                  จนถึงอินเดียไดรั้บเอกราช (ค.ศ. 1947) 

- 

 

HIS 4401  ประวติัศาสตร์อินเดียสมยัใหม่                           3 

- 

- 

- 

- 

- 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ยุโรป                                 หน่วยกติ 

HI 251   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง                  3 

              ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในยโุรป 

HI 350  ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง                              3 

HI 351  ประวติัศาสตร์ยโุรป 1                                           3 

HI 352  ประวติัศาสตร์ยโุรป 2                                           3 

HI 353  ประวติัศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมนั               3 

HI 354  ประวติัศาสตร์ยโุรปตน้สมยัใหม่                           3 

              (ค.ศ.1450-1789) 

HI 355   ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่ยคุกลาง             3 

              จนถึง ค.ศ. 1815 

HI 358   ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก 1                           3 

HI 359  ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก 2                            3 

HI 371   ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิรัสเซีย                              3 

HI 372   ประวติัศาสตร์การทูตสมยัจกัรวรรดิรัสเซีย           3 

HI 374  ประวติัศาสตร์แนวความคิดจกัรวรรดิรัสเซีย          3 

HI 450   ประวติัศาสตร์สเปนสมยัใหม่                                3 

HI 451   ประวติัศาสตร์องักฤษสมยัใหม่                             3 

HI 452   ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่                                3 

              (ค.ศ. 1789-1914) 

HI 453  ประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสสมยัใหม่                              3 

HI 454   ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัปัจจุบนั                           3 

              (ค.ศ.1914-ปัจจุบนั) 

HI 455  ประวติัศาสตร์เยอรมนีสมยัใหม่                             3 

HI 456  ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่                          3 

              ค.ศ. 1815-ปัจจุบนั 

HI 471  ประวติัศาสตร์สหภาพโซเวยีต                                3 

HI 475  ประวติัศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวยีต              3 

HI 457  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจยโุรปสมยัใหม่                   3 

HI 458  ประวติัศาสตร์แนวความคิดยโุรป                           3 

HI 459  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์ยโุรป                 3 

HI 476  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของสหภาพโซเวยีต    3 

HI 478  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์รัสเซีย               3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ยุโรป                                หน่วยกติ 

- 

 

HIS 3500  ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง                           3 

HIS 3501  ประวติัศาสตร์ยโุรป 1                                        3 

HIS 3502  ประวติัศาสตร์ยโุรป 2                                        3 

HIS 3503  ประวติัศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมนั           3 

HIS 3504  ประวติัศาสตร์ยโุรปตน้สมยัใหม่                       3 

                  (ค.ศ.1450-1789) 

HIS 3505  ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่ยคุกลาง          3 

                  จนถึง ค.ศ. 1815 

HIS 3508  ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก 1                        3 

- 

HIS 3701  ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิรัสเซีย                           3 

HIS 3702  ประวติัศาสตร์การทูตสมยัจกัรวรรดิรัสเซีย        3 

HIS 3704  ประวติัศาสตร์แนวความคิดจกัรวรรดิรัสเซีย      3 

HIS 4500  ประวติัศาสตร์สเปนสมยัใหม่                             3 

HIS 4501  ประวติัศาสตร์องักฤษสมยัใหม่                          3 

HIS 4502  ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่                             3 

                  (ค.ศ. 1789-1914) 

HIS 4503  ประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสสมยัใหม่                         3 

HIS 4504  ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัปัจจุบนั                       3 

                  (ค.ศ. 1914-ปัจจุบนั) 

HIS 4505  ประวติัศาสตร์เยอรมนีสมยัใหม่                        3 

HIS 4506  ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่                      3 

                  ค.ศ.1815-ปัจจุบนั 

HIS 4701 ประวติัศาสตร์สหภาพโซเวยีต                           3 

HIS 4705  ประวติัศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวยีต        3 

- 

-  

-    

-                          

-                                               
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออก                หน่วยกติ 

    HI 364     ประวติัศาสตร์เกาหลีก่อนสมยัใหม่                 3 

    HI 366  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัศกัดินาสวามิภกัด์ิ 3 

    HI 368    ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน                  3 

    HI 461  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่ 3 

    HI 462  ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่                  3 

    HI 463  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่                 3 

    HI 464  ประวติัศาสตร์เกาหลีสมยัใหม่  3      

    HI 465  บทบาทของจีนในกิจการโลก                 3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออก                   หน่วยกติ 

**HIS 3604   ประวติัศาสตร์เกาหลีก่อนสมยัใหม่                   3 

    HIS 3606  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัศกัดินาสวามิภกัด์ิ   3 

    HIS 3608    ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน    3 

    HIS 4601  ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่   3 

    HIS 4602  ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่    3 

    HIS 4603  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่                  3 

    HIS 4604  ประวติัศาสตร์เกาหลีสมยัใหม่    3   

    -  

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์อเมริกา                      หน่วยกติ 

 HI 281  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                          3 

               ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอเมริกา 

HI 381   ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1                              3 

HI 382   ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม            3 

              จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825 

HI 383  ประวติัศาสตร์แคนาดา                                           3 

HI 481  ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2                               3 

HI 482  ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20      3 

HI 483  ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาใน คริสตศ์ตวรรษท่ี 20        3 

HI 484  ประวติัศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา                       3 

HI 485  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา             3 

HI 486  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริกา       3 

HI 487  ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลาติน            3 

              อเมริกากบัสหรัฐอเมริกา 

HI 488  ประวติัศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่ม             3 

              ลาตินอเมริกา 

HI 489  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์อเมริกา             3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

HI 291  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง                                      3                      

                       ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในแอฟริกา                                                           

                        และตะวนัออกกลาง 

HI 390  ประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง               3  

โดยสงัเขป 

HI 391  ประวติัศาสตร์แอฟริกา                                            3 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์อเมริกา                              หน่วยกติ 

 - 

 

HIS 3801  ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1                              3 

HIS 3802  ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม            3 

                  จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825 

HIS 3803  ประวติัศาสตร์แคนาดา                                          3 

HIS 4801  ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2                               3 

HIS 4802  ประวติัศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20      3 

**HIS 4803   ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20   3 

HIS 4804  ประวติัศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา                      3 

HIS 4805  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา            3 

HIS 4806  ประวติัศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริกา      3 

HIS 4807  ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลาติน           3 

                  อเมริกากบัสหรัฐอเมริกา 

HIS 4808  ประวติัศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่ม           3 

                  ลาตินอเมริกา 

- 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

- 

 

 

HIS 3900  ประวติัศาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง      3 

                 โดยสงัเขป 

HIS 3901  ประวติัศาสตร์แอฟริกา 1                                   3 
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HI 392  ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางก่อนสมยัใหม่           3   - 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

HI 395  ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง                                 3 

HI 490  ประวติัศาสตร์แอฟริกาสมยัอาณานิคม                    3 

HI 491  ประวติัศาสตร์แอฟริกา 2                                         3 

HI 492  ประวติัศาสตร์แอฟริการ่วมสมยั                              3 

HI 493  ประวติัศาสตร์แอฟริกาใต ้                                       3 

HI  495  ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม่                 3 

HI 496  ความขดัแยง้ระหวา่งชาวอาหรับกบัอิสราเอล          3 

 HI 497  หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์                          3 

               แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

HIS 3905  ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง                           3 

HIS 4900  ประวติัศาสตร์แอฟริกาสมยัอาณานิคม              3 

HIS 4901  ประวติัศาสตร์แอฟริกา 2                                   3 

- 

- 

HIS  4905  ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม่           3 

- 

- 

 

 
    หลกัสูตรวชิาโท 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วชิาโทประวตัศิาสตร์                               24 หน่วยกติ 

นกัศึกษาเลือกเรียนวชิาต่างๆของหลกัสูตรสาขาวชิา

ประวติัศาสตร์ โดยเลือกเรียนกระบวนวชิาในระดบัใดก็ได้

ของหมวดวชิาเดียวกนั หรือหลายวชิาก็ได ้รวมกนัให ้         

ครบ 24 หน่วยกิต 

 

ไม่แตกต่าง 
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ภาคผนวก ค 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 
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                                                                        (Curriculum  Mapping) 
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ภาคผนวก ง  

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

ลาํดบั 

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

1 นายศฤงคาร    

พนัธุ์พงศ ์

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Towa State University 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

สหรัฐอเมริกา 

ไทย 

2529 

2518 

2 นางเพญ็ศรี    

ภูมิถาวร 

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ศิลปศาสตร์ 

Lincoln University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สหรัฐอเมริกา 

ไทย 

2518 

2515 

3 นายจีรพล   

เกตุจุมพล 

อาจารย ์ อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2539 

2535 

4 นายทวี  

ทวีวาร 

รองศาสตราจารย ์

ดร. 

B.A.(Honor)  

 

M.A.  

Ph.D. 

Pali and  

Sanskrit 

History 

History 

Magadh University,  

 

Magadh University,  

Magadh University,  

India  

 

India India 

1917 

 

1975 

1975 

5 นางสุภาภรณ์   

จินกามณีโรจน์ 

รองศาสตราจารย ์ อบ. 

(เกียรตินิยม) 

อม. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2515 

2519 

 
หมายเหตุ  ลาํดบัท่ี 1 – 3   เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายใน 

                  ลาํดบัท่ี 4 – 5  เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนในหลกัสูตร 
 

  ช่ือ – สกุล  นายศฤงคาร   พนัธุพงศ ์

  หมายเลขบัตรประชาชน  
 คุณวุฒิ  
   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา 

M.A. 

ศศ.บ. 

History 

ประวติัศาสตร์ 

Iowa University 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

U.S.A. 

ไทย 

2528 

2518 
 

 ตําแหน่งทางวชิาการ 
รองศาตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ 
ประเภทตํารา 
ศฤงคาร   พนัธ์ุพงศ.์(2548). ประวติัศาสตร์สเปนยคุใหม่(พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั     

                    รามคาํแหง 

________________.(2549). อารยธรรมตะวนัตก(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

________________.(2549). ประวติัศาสตร์ยโุรป 2 (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

รามคาํแหง 

ประเภทบทความ 

________________.(2531). สาเหตุท่ีองักฤษทาํสนธิสัญญาเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ 1902.  

วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1, 87-102 

________________.(2545). สงครามครูเสดคร้ังท่ี 4. วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 2, 45-64 

________________.(2551). พระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 กบัการปฏิรูปศาสนาในองักฤษ, วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 

25 ฉบบัท่ี 3, 50-51 

________________.(2552). สงครามไครเมีย, วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 1 , 24-41 

________________.(2553). การจดักลุ่มไตรพนัธมิตรก่อนการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1, วารสาร

รามคาํแหง  ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 4 , 147-161 

________________.(2553). สงครามโลกสืบราชสมบติัสเปน, วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 27                         

ฉบบัท่ี 1 , 80-91 

________________.(2553). สเปนกบัหนทางท่ีนาํไปสู่สงครามการเมือง, วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 27  

ฉบบัท่ี 2 , 102-118. 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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  ช่ือ – สกุล  นายจีรพล     เกตุจุมพล 

    หมายเลขบัตรประชาชน  
  คุณวุฒิ  

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2539 

2534 

 
    ตําแหน่งทางวชิาการ 

อาจารย ์
   ผลงานทางวชิาการ 

- 
  ประเภทตํารา 
 - 
 ประเภทบทความ  

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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   ช่ือ – สกุล        นายปฐม      ตาคะนานนัท ์

   หมายเลขบัตรประชาชน  
  คุณวุฒิ  
   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2549 

2542 

 
      ตําแหน่งทางวชิาการ 

อาจารย ์
     ผลงานทางวชิาการ 
 - 
    ประเภทตํารา 
 - 
    ประเภทบทความ 
 -  
   ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั  6   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  6   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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   ช่ือ – สกุล นางเพญ็ศรี   ภูมิถาวร 

   หมายเลขบัตรประชาชน 
  คุณวุฒิ  

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2549 

2542 

 
   ตําแหน่งทางวชิาการ 
     รองศาสตราจารย ์

 
 ผลงานทางวชิาการ 
ประเภทตํารา 

เพญ็ศรี   ภูมิถาวร.(2549). อารยธรรมตะวนัโลก(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

              รามคาํแหง 

ประเภทบทความ 
______________(2549). ประวติัศาสตร์ยโุรปตะวนัออก(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

             รามคาํแหง 

______________.(2549). ประวติัศาสตร์องักฤษสมยัใหม่(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ :   

             มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

______________.(2549). ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัปัจจุบนั ค.ศ. 1914-ปัจจุบนั(พิมพค์ร้ังท่ี 2).  

            กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประเภทบทความ 
  
ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั  8   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  8   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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  ช่ือ – สกุล นางศิวพร ชยัประสิทธิกุล 

  หมายเลขบัตรประชาชน 
  คุณวุฒิ  
 

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

2549 

2542 

 
 ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 
 - 
 
ประเภทตํารา 

ศิวพร ชยัประสิทธิกุล.(2549). อารยธรรมโลก(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประเภทบทความ 
______________.(2549). ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขป(พิมพค์ร้ังท่ี 2).  

             กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

______________.(2549). ประวติัศาสตร์เอเชียใต(้พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

            รามคาํแหง 

  
ภาระงานสอน  

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัย พ.ศ.  2551  และ  พ.ศ. 2552 
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2ข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

2พ.ศ. 2551 

 

2                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 

51 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

2                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 

2                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

2                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2549 

2                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

2                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

                           5.1 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอน

ปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป

และเป็นผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงได้

ปฏิบติังานมาแลว้ รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
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                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา

จงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิก

สภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล 

หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

2                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

2                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวฒิุและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชา

อ่ืนในขณะท่ียงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอด

ทั้งปีกไ็ด ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา 

สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ สํานกั

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีได้

กาํหนดไวน้ั้น ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

                            7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

สมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสาํเนา 

จาํนวน 2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจาก
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ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตาํแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่

เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                                    (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ 

หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                            7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์

ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สําเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       

2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรือ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสือรับรองจาก

ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตาํแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนังสือรับรองนั้น พร้อมดว้ย

สาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

2ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สําเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกุล หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสาร

ตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผูส้มคัร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าไดถ่้ายจาก              

ตน้ฉบบัจริง 

                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและ 

2ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด        

ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมติั ให้รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็น
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นกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้

เป็นนกัศึกษากไ็ด ้ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัให้ตรงกบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือ

หลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ใหม้หาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

ทนัที โดยมหาวิทยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ิน

รวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็นโมฆะ 

2                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

2                         มหาวิทยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตาม

วิธีการท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวิชา                

ท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษาท่ีสมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ 14 ทั้งน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวน

วิชาตามท่ีคณะกรรมการ ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

2                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนด            

ไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

2                         มหาวิทยาลยัอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

2                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

2                           ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรอง อาจ

สมคัรเขา้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได ้

การพิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวุฒิ ดงักล่าว ให้นาํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม สาํหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใช้

สิทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

สะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนกัศึกษาสอบได้

ก่อน การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซ่ึงเขา้ศึกษาตาม

วรรคแรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 
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2                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและ

การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่า

สมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั 

และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

2เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สําหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตาม

วรรคแรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวิทยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จส้ิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเวน้มหาวิทยาลัยกาํหนดไวเ้ป็น              

อยา่งอ่ืน 

                           11.3 เม่ือสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา และรับลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวิทยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและ

วิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

2                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

2                           รหัสประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 

เป็นตน้ไป ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 

02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละ

ปี และ C คือเลขท่ีใชต้รวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือ

เปล่ียนสาขาวิชา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ 

หลกั FA คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวิชาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํ

คณะและเลขประจาํ สาขาวิชา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

2                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้ง

อาจารยท่ี์ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนใหท้าํหนา้ท่ี

แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษากไ็ด ้

                           13.2  มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ

ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ส่วน วนั เวลา และสถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนหรือไม่กไ็ด ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเอง
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ตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน 

จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 

หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอ

ลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจ

อนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัน้ีให้ลงนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน 

มหาวิทยาลยั อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นกไ็ด ้

2                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

2                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา การนับ

ระยะเวลา 8 ปีการศึกษา ได้คาํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปีการศึกษามี 2 ภาค

การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ให้นบั

รวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บ

การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลบั

เขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดกไ็ด ้มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสมคัร

กลับเขา้เป็น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษา

เห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็น

การให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

2                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา

ศึกษาใน ปีการศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 

(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 

สัปดาห์ (เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนใน

ชั้น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 

                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจยัใน

สาขาวิชานั้นๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ งน้ี คณะหรือภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิดสอน

กระบวนวิชาซํ้ ากนั 
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                           15.3 สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวน

วิชา (Course) กระบวนวิชาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากน้อยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester 

credit) และทาํการสอนกระบวนวิชาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ

จากมหาวิทยาลยั แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 

ภาคการศึกษา กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดย

ปกติใชเ้วลา 2 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 

3 หน่วยกิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํ

กระบวนวิชาจาํนวนหน่วยกิต ช่ือเต็มของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น 

และพื้นฐานของนกัศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได ้

2การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวิชาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวิชาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดงัน้ี 

2                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

2                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

2                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

2                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัใน

สาขาวิชาและอาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะกไ็ด ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสอง

ภาคต่อเน่ืองกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ี

ไม่สอนต่อเน่ืองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวั

กระบวนวิชาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่

สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหนา้ดงันั้นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา 

ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 

                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวิชานั้น

ไวใ้นหลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน

กระบวนวิชาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 
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                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชา

ใหม่ท่ียงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษากไ็ด ้และใหบ้อกไวใ้นวงเลบ็วา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชา

ดว้ย เพราะกระบวนวิชาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้น 

                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                                    15.12.1 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้น        

2                                                                ปีท่ี 1 (Freshman) 

                                            15.12.2 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา  

2                                                        ชั้นปีท่ี 2 (Sophomore) 

                                            15.12.3 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็น 

2                                                        นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 (Junior) 

     15.12.4 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา                  

2                       ชั้นปีท่ี 4 (Senior) 

2                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษา

ลงทะเบียนไวไ้ม่น้อยกว่า 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหว่างภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาค

การศึกษาหน่ึงๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน 

ปลายภาคการศึกษากไ็ด ้ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือ

ไดป้ระเมินผลกระบวนวิชาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การ

สอบซ่อมหน่ึงคร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือ

ภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบ

ซ่อมตอ้งดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น   ส่วน

กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อม

ตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาได้

ใชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 

                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด     

และตอ้งไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซ้อนในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ได้

แจง้ขอจบการศึกษาของภาคนั้น 
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                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิ

สอบละนักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า           

กรณีใด ๆ 

                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใช้

ระบบการใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดง

คุณภาพการเรียน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึง

คุณภาพตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

2                                   อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 

2                                   อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 

2                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบั

หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้

นบัเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยให้นบัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หาก

กระบวนวิชานั้นมีค่าระดบัคะแนนท่ีเท่ากัน ให้นับค่าระดับคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิต

สะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุว่าเป็นกระบวน

วิชาท่ีเทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวน

วิชานั้น 

                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ

กระบวนวิชาท่ีนักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของ

นกัศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ใน

ระหวา่งการศึกษา 

                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) 

(G.P.A.) ใหค้าํนวณดงัน้ี 
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                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

2                                      ใหม้หาวิทยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ีย สะสมไว ้

2                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอก

เปล่ียนแปลงใดๆ อีกไม่ได้ ยกเวน้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไป

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่า

หน่วยกิตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวน

วิชาใดท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือ

สภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหส้ําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อว่าการลงทะเบียนเรียนในภาค

ถัดไปนั้ นเป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้ น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

2                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ใหด้าํเนินการขอยา้ย

โดยยื่นคําขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วิ ธีการและสถานท่ีตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด 

                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียน

เรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 

                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบ

หลกัสูตร 

2                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุง

มหาวิทยาลยัค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

จะไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้แต่ 

                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียน

เรียนวิชานั้นไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 



 
 

 

128  

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูน้ั้ นมีสิทธิขอคืนเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นราย หน่วยกิตเต็มจาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรง

ตามวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ 

ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

2                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอ

ช่ือให้ไดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนักศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอรับ

ปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดท่ีสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล 

ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

2ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง 

และเขา้เป็นนักศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะ

ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบ

หลกัสูตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตาม

หลกัสูตรและมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบั

คะแนน G ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 

                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในส่ี ทั้งน้ี ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบได้

กระบวนวิชานั้นมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วิชาตามหลกัสูตร

ใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวนวิชาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตาม

ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ 
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สําหรับผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม 

ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวิชาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 

2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น 

นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิต

ท่ีกาํหนดไว ้ในหลกั 

2สูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินใหห้มด

ส้ินเสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

2                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ               

3 คร้ัง คือ เม่ือส้ินภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 

เดือน มิฉะนั้น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 

2                ขอ้ 22. การใหอ้นุปริญญานกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบ

หลกัสูตรและเง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

2                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะ

และขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึง

ไดห้น่วยกิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

2                ขอ้ 24. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอาํนาจสั่ง

และปฏิบติัการตามท่ีเห็นสมควร 

2                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

2                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

2ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
2(ฉบับที ่2) 

2พ.ศ. 2552 

________________ 
 

2โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 
2อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
2ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 
2ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
2ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และขอ้ 

14 และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
2 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548” 
2 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
2  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
2  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ี

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
2  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมี

ความประพฤติเส่ือมเสีย 
2  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 
2 “13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 

22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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2 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 
2 สาํหรับผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือ

เอกสารท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

2 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 
2 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 

4 ปี ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 
2 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณ

เป็นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค

การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 
2 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่

ผลของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็น

อนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้
2 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครกลับเข้าเป็น

นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัร

จะตอ้งชาํระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้นกัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซ้อน

กบัการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 
 “20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอช่ือให้

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได้  สําหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

จะตอ้งเรียนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวน

หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี 

และไม่นอ้ยกวา่ 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ2ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้น

ไดเ้ช่นกนั 
2 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ 8 และผูท่ี้ได้รับ

ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 

ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้

ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 
2 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีคณะท่ี

สังกัด และมายื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ท่ีสํานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 
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2ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
2  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 
 

2ลงนาม      2  
 

                                                (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
2                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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