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หลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in History
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ )
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (History)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (History)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
× สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ .....................................
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ................................................................
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็ จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลง
ความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ............. ปี การศึกษา .....................
× หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
× ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ 5.19
ครั้งที่ 18 / 2555 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
× ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 6 / 2555
วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพครู อาจารย์ และนักวิชาการ
8.2 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ มัคคุเทศก์ นักเขียนคู่มือการนําเที่ยว
เป็ นต้น
8.4 นักวิจารณ์ภาพยนตร์ โฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
8.4 ที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายทางด้านประวัติศาสตร์ สําหรับผูบ้ ูรณาการในสาขาวิชาอื่น
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9. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นายศฤงคาร
พันธุพงศ์

2.

นายจีรพล
เกตุจุมพล

3.

นายปฐม
ตาคะนานันท์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

M.A.
ศศ.บ.

History
ประวัติศาสตร์

อ.ม.

ประวัติศาสตร์

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

อ.ม.

ประวัติศาสตร์

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

สถานศึกษา

ประเทศ

Iowa University
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

สหรัฐอเมริ กา

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย

2528
2518

ไทย

2539

ไทย

2534

ไทย

2549

ไทย

2542

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุ ษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่น ๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์-สุ วรรณภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาการศึกษาของชาติ วิชาประวัติศาสตร์
เป็ นวิช าหลัก ในการสร้ า งพื้ นฐานความรู้ ค วามเข้า ใจในศาสตร์ ส าขาต่า ง ๆ อีก ทั้ง ยังเป็ นวิชาสํา คัญที่
ส่ งเสริ มการประกอบวิชาชี พต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ เนื้ อหาวิชา ผูเ้ รี ยนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จะสามารถ
เข้าถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั ไทยโดยอาศัยความรู ้เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ยิ่งกว่านั้นยังจะช่วยให้เปิ ดโลกทัศน์
วิสัยทัศน์ รู ้จกั ปรับตัว และมีสาํ นึกในสิ ทธิหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม อันจะช่วยให้ได้เป็ นทรัพยากรที่
มีประสิ ทธิ ภาพของประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บ ัน มี ล ัก ษณะความเจริ ญ ที่ เป็ นสากลมากยิ่ ง ขึ้ นตามทางแห่ ง
โลกาภิวฒั น์ แม้วา่ วิชาประวัติศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วย เรื่ องราวในอดีตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
แต่การทําความเข้าใจโลกปั จจุบนั ต้องอาศัยการย้อนกลับไปดูที่มาของเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเกิ ด
ความเข้าใจถ่องแท้จึงจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นปั ญหาได้ ผูเ้ รี ยนรู้จะ
สามารถเลือกหาทางออก และพัฒนาตนและสังคมให้กา้ วหน้าได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาประวัติศาสตร์ จะช่วย
ให้เข้าใจความเจริ ญและความเสื่ อมของวัฒนธรรม อันจะทําให้เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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ในอนาคต การจัดทําหลักสู ตรประวัติศาสตร์จึงมีข้ ึนเพื่อสนองตอบต่อความจําเป็ นในการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของประเทศรวมทั้ งสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมโลกมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาหลักสู ตร เพื่อการเรี ยนรู ้ที่ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง การเพิ่มพูนศักยภาพและความแข็งแกร่ งใน
การแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีความรอบรู ้
และทักษะการใช้ภาษาเพื่อการปฏิบตั ิงานในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป มีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนหลักสู ตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดงั กล่าว และความต้องการที่แท้จริ งของประชาคมทั้ง
ภายในประเทศและประชาคมโลกและต้องสอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน และความเป็ นมหาวิทยาลัย
รามคําแหงโดยการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเพื่อผูเ้ รี ยนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสู ตร
เพื่ อ ผู ้เ รี ยนหลากหลายอาชี พ ที่ อ ยู่ ใ นวัย และฐานะต่ า ง ๆ กั น มี ส ภาพทางสั ง คมต่ า งกัน และให้
การดําเนินการของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนมีการจัดการที่ยืดหยุน่ และมีความหลากหลายเป็ นสากล
มุ่งเน้นการกระจายโอกาส เพื่อกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้
คู่คุณธรรมและมีจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับชั้นต่อไป
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
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
**JPN 2002 CHI 1001
MAL 1002 MAL 2001
GRK 2002 KHM 1001
MMR 1002 MMR 2001
LAO 2002 VNM 1001
KOR 1002 KOR 2001
HIN 2002 ARA 1001
POR 1002 POR 2001

RUS 2002
CHI 1002
MAL 2002
KHM 1002
MMR 2002
VNM 1002
KOR 2002
ARA 1002
POR 2002

**JPN 1001
CHI 2001
GRK 1001
KHM 2001
LAO 1001
VNM 2001
HIN 1001
ARA 2001
THA 1001

**JPN 1002
CHI 2002
GRK 1002
KHM 2002
LAO 1002
VNM 2002
HIN 1002
ARA 2002
THA 1002

**JPN 2001
MAL 1001
GRK 2001
MMR 1001
LAO 2001
KOR 1001
HIN 2001
POR 1001

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
ศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก
HIS 1003 (HI 103) อารยธรรมโลก
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
13.3 การบริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี ระบบการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการนักศึกษาทุกคณะและทุก
สาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ เปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นไป
ตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลัย คณะและสาขาที่ นัก ศึ ก ษาสัง กัดอยู่และไม่ซ้ ํา ซ้อ นกับ วิช าศึ ก ษาทัว่ ไป
วิชาเอก หรื อวิชาโทที่ได้เรี ยนไปแล้ว
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ มีจุดมุ่ง หมายที่ จะสร้ างบัณฑิ ตให้เข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปั จจุบนั และอนาคต รู ้ซ้ ึ งในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของมนุ ษย์ และมีจิตสํานึ กใน
ความเป็ นไทย รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความสําคัญในการเป็ นวิชาสังคมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์ ที่ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องมนุษย์และสังคมโลกทัว่ ไป
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1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และเข้าใจเรื่ องของมนุษย์และสังคมในโลก นับแต่อดีตถึงปั จจุบนั
1.4.2 ให้นกั ศึกษารู ้ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปั จจุบนั และอนาคตเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวติ ในสังคม
1.4.3 รู ้วธิ ี การค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และรู ้วธิ ี คิด วิเคราะห์ และตีความเหตุการณ์
1.4.4 รู ้จกั ปรับตนให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.4.5 รู้จกั ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางประวัติศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพ และดําเนินชีวติ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4.6 รู ้สาํ นึกรักชาติ และความเป็ นไทย รู ้สิทธิ และหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
1.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.
2. เสริ มสร้างความรู ้และ
2.1 ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการ
ทักษะของนักศึกษาโดยเน้น
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2 ส่ งเสริ มการประเมินผลที่เน้น
การค้นคว้าของนักศึกษา
3. พัฒนาอาจารย์ให้
3.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
อาจารย์มีประสบการณ์ทาง
และประสิ ทธิ ภาพ
วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและนํามา
ใช้ปรับปรุ งคุณภาพการ เรี ยนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารหลักสู ตรฉบับ
ปรับปรุ ง/หลักสู ตรได้รับการ
เผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
- การเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้
และทักษะการสอนของอาจารย์
- ข้อสอบ/รายงานของนักศึกษา
ซึ่ งแสดงถึงการฝึ กการค้นคว้า
- การเข้าอบรม สัมมนา
การศึกษาต่อของอาจารย์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
 ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้าชั้น
เรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนวการเรี ยน
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยนตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ในระหว่างปี การศึกษา 2555 - 2559
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
50
65
70
75
80
ชั้ นปี ที่ 1
35
45
50
50
ชั้ นปี ที่ 2
25
35
35
ชั้ นปี ที่ 3
13
25
ชั้ นปี ที่ 4
50
100
140
173
190
รวม
13
25
ทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดหัวข้ อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ค่าตอบแทน

750,000

787,500

825,000

862,500

900,000

ค่าใช้สอย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ค่าวัสดุ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ค่าครุ ภณั ฑ์

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 ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต
จํานวนร้อยละ
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
29.17
(2) วิชาเอก
63
43.75
(3) วิชาโท
24
16.67
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
15
10.41
รวม
144
100.00
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(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge
and Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
STA 1003 (ST 103)
สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103)
การเกษตรเบื้องต้น
3
** BIO 1001 (BI 103)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 (GY 103)
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 (MT 103)
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 (SC 103)
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐาน/ทัว่ ไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103)
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
2
MSA 1003 (MU 103)
ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 กระบวนวิชา
HIS 1001 (HI 101)
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
3
HIS 1002 (HI 102)
อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
HIS 1201 (HI 121)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 (PY 103)
ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS …./HED …
วิชาพลศึกษา
2
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001 (GS 101)
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2601 (GS 251)
กรี ฑา 1
2
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GAS 2611 (GS 241)
ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2701 (GS 271)
ฟุตบอล 1
2
GAS 2711 (GS 281)
บาสเกตบอล 1
2
GAS 2721 (GS 291)
วอลเลย์บอล 1
2
GAS 2801 (SS 237)
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
GAS 2802 (GS 231)
เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 3504 (GS 375)
ตะกร้อ
2
GAS 3601 (GS 341)
เทนนิส 1
2
GAS 3801 (GS 343)
ศิลปะป้ องกันตัว
2
GAS 4605 (GS 448)
แบดมินตัน
2
GAS 4804 (GS 440)
โยคะ
2
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
2
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3
POL 1100 (PS 103)
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
ECO 1003 (EC 103)
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
1 กระบวนวิชา 3
PSY 1001 (PC 103)
จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 (SO 103)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปิ ดสอนในคณะมนุษยศาสตร์
โดยต้องเรี ยนภาษานั้น 4 วิชาต่อเนื่องกัน วิชาละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203), ENG 2102
(EN 204), ENG 2401 (EN 205)
ภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),
FRE 2002 (FR 202)
ภาษาเยอรมัน
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)
ภาษารัสเซี ย
RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201),
RUS 2002 (RS 202)
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ภาษาญี่ปุ่น

**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)
ภาษามลายู
MAL 1001 (ML 101), MAL 1002 (ML 102), MAL 2001 (ML 201),
MAL 2002 (ML 202)
ภาษากรี ก
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)
ภาษาเวียดนาม 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) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 (TH 102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
(2) หมวดวิชาเอก
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก

63
33
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

13
2.1 วิชาเอกบังคับ 33
หน่ วยกิต ได้ แก่
HIS 1001 (HI101)
อารยธรรมตะวันตก
3
(Western Civilization) เลือก 1 กระบวนวิชาที่
HIS 1002 (HI102)
อารยธรรมตะวันออก ไม่ซ้ าํ กับหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(Eastern Civilization)
HIS 2201(HI221)
ประวัติศาสตร์ ไทย 1
3
(Thai History I)
HIS 2202 (HI222)
ประวัติศาสตร์ ไทย 2
3
(Thai History II)
HIS 3105 (HI315)
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เบื้องต้น
3
(Introduction to Historical Method)
HIS 3300 (HI330)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 3
(Historical Survey of Southeast Asia)
HIS 3401 (HI341)
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3
(History of South Asia)
HIS 3501 (HI351)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 1
3
(History of Europe I)
HIS 3502 (HI352)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 2
3
(History of Europe II)
HIS 4005(HI 405)
ประวัติศาสตรรวมสมัย
3
(Contemporary World)
HIS 4601 (HI461)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3
(History of Modern East Asia)
HIS 4803 (HI483)
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาใน
3
คริ สต์ศตวรรษที่ 20
(History of Latin America in the Twentieth Century)
2.2 วิชาเอกเลือก 30 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของ
หมวดวิชาทั้ง 8 หมวดของหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ทวั่ ไป
HIS X0XX-X1XX
2. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
HIS X2XX
3. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HIS X3XX
4. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
HIS X4XX
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5. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ยโุ รป
HIS X5XX, X7XX
6. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออก
HIS X6XX
7. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ อเมริ กา
HIS X8XX
8. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง HIS X9XX
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกระบวนวิชาของหมวดวิชาเดียวกันหรื อหมวดวิชารวมกัน
ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอก
หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะ
นั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ
ของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโท
ของคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรี ยนวิชาโทใด ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องนั้น
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1. นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิต แทน
หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX) เป็ นตัวอักษร สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
อักษรย่อกระบวนวิชาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ใช้ HIS เลขประจําหมวดวิชา มีดงั นี้
1. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ทวั่ ไป
HIS X0XX-X1XX
2. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
HIS X2XX
3. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HIS X3XX
4. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
HIS X4XX
5. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ยโุ รป
HIS X5XX, X7XX
6. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออก
HIS X6XX
7. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ อเมริ กา
HIS X8XX
8. หมวดวิชาประวัติศาสตร์ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง HIS X9XX
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ทวั่ ไป
หน่วยกิต
HIS 1001 (HI 101)
อารยธรรมตะวันตก
3
(Western Civilization)
HIS 1002 (HI 102)
อารยธรรมตะวันออก
3
(Eastern Civilization)
HIS 1003 (HI 103)
อารยธรรมโลก
3
(World Civilization)
HIS 3105 (HI 315)
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เบื้องต้น
3
(Introduction to Historical Method)
HIS 4005 (HI 405)
ประวัติศาสตร์ ร่วมสมัย
3
(Contemporary World)
HIS 4101 (HI 411)
การกําเนิดและสิ้ นสุ ดระบบอาณานิคม
3
(The Rise and Fall of Colonialism)
HIS 4104 (HI 414)
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์
3
(Historiography)
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2) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
HIS 1201 (HI 121)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
(Foundations of Thai Culture)
HIS 2200 (HI 220)
มรดกไทย
3
(Thai Heritage)
HIS 2201 (HI 221)
ประวัติศาสตร์ ไทย 1
3
(Thai History I)
HIS 2202 (HI 222)
ประวัติศาสตร์ ไทย 2
3
(Thai History II)
HIS 2204 (HI 224)
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ 3
(Thai History from Early Times to the Bangkok Period)
HIS 3200 (HI 320)
ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
3
การปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปั จจุบนั
(Political History of Thailand since the Revolution
of 1932 to the Present)
HIS 3202 (HI 322)
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย
3
(Economic History of Thailand)
HIS 4201 (HI 421)
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย 3
(History of the International Relations of Thailand)
HIS 4203 (HI 423)
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทย
3
(Thai Historiography)
HIS 4207 (HI 427)
บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบันต่าง ๆ ของไทย 3
(The Role of Buddhism in Thai Institutions)
3) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
HIS 3300 (HI 330)
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป 3
(Historical Survey of Southeast Asia)
HIS 3303 (HI 333)
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 1
3
(History of Southeast Asia I)
HIS 3304 (HI 334)
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2
3
(History of Southeast Asia II)
** HIS 3305 (HI 335)
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3
(History of Australia and New Zealand )

17
4) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชี ยใต้
HIS 3401 (HI 341)
ประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
3
(History of South Asia)
HIS 3405 (HI 345)
ประวัติศาสตร์ อินเดียโบราณ
3
(History of Ancient India)
HIS 3407 (HI 347)
ประวัติศาสตร์ อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาจน
3
ถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ. 1947)
(History of India from the Coming of the Europeans
to the Declaration of Independence in 1947)
HIS 4401 (HI 441)
ประวัติศาสตร์ อินเดียสมัยใหม่
3
(History of Modern India)
5) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ยุโรป
HIS 3500 (HI 350)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยกลาง
3
(History of Medieval Europe)
HIS 3501 (HI 351)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 1
3
(History of Europe I)
HIS 3502 (HI 352)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 2
3
(History of Europe II)
HIS 3503 (HI 353)
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรี กและโรมัน
3
(Greek and Roman Civilizations)
HIS 3504 (HI 354)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปต้นสมัยใหม่ ค.ศ. 1450-1789 3
(History of Early Modern Europe from 1450-1789)
HIS 3505 (HI 355)
ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยคุ กลางจนถึง ค.ศ. 1815 3
(Diplomatic History of Europe from the Medieval Period to 1815)
HIS 3508 (HI 358)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปตะวันออก 1
3
(History of Eastern Europe 1)
HIS 3701 (HI 371)
ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิรัสเซี ย
3
(History of Imperial Russia)
HIS 3702 (HI 372)
ประวัติศาสตร์ การทูตสมัยจักรวรรดิรัสเซี ย
3
(Diplomatic History of Imperial Russia)
HIS 3704 (HI 374)
ประวัติศาสตร์ แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซี ย
3
(Intellectual History of Imperial Russia)
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HIS 4500 (HI 450)

ประวัติศาสตร์ สเปนสมัยใหม่
3
(History of Modern Spain)
HIS 4501 (HI 451)
ประวัติศาสตร์ องั กฤษสมัยใหม่
3
(History of Modern England)
HIS 4502 (HI 452)
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยใหม่ (ค.ศ. 1789-1914)
3
(History of Modern Europe 1789-1914)
HIS 4503 (HI 453)
ประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสสมัยใหม่
3
(History of Modern France)
HIS 4504 (HI 454)
ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยปัจจุบนั (ค.ศ. 1914 – ปั จจุบนั ) 3
(Europe from 1914 to the present)
HIS 4505 (HI 455)
ประวัติศาสตร์ เยอรมนีสมัยใหม่
3
(History of Modern Germany)
HIS 4506 (HI 456)
ประวัติศาสตร์ การทูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 – ปั จจุบนั 3
(Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present)
HIS 4701 (HI 471)
ประวัติศาสตร์ สหภาพโซเวียต
3
(History of the Soviet Union)
HIS 4705 (HI 475)
ประวัติศาสตร์ การทูตของสหภาพโซเวียต
3
(Diplomatic History of the Soviet Union)
6) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชี ยตะวันออก
**HIS 3604 (HI 364)
ประวัติศาสตร์ เกาหลีก่อนสมัยใหม่
3
(History of Pre-Modern Korea)
HIS 3606 (HI 366)
ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์
3
(History of Feudual Korea)
HIS 3608 (HI 368)
ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิจีน
3
(History of Imperial China)
HIS 4601 (HI 461)
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3
(History of Modern East Asia)
HIS 4602 (HI 462)
ประวัติศาสตร์ จีนสมัยใหม่
3
(History of Modern China)
HIS 4603 (HI 463)
ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3
(History of Modern Japan)
HIS 4604 (HI 464)
ประวัติศาสตร์ เกาหลีสมัยใหม่
3
(History of Modern Korea)
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7) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ อเมริกา
HIS 3801(HI 381)
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กา 1
3
(History of the United States I)
HIS 3802(HI 382)
ประวัติศาสตร์ ลาตินอเมริ กาตั้งแต่แรกเริ่ ม
3
จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825
(History of Latin America)
HIS 3803(HI 383)
ประวัติศาสตร์ แคนาดา
3
(History of Canada)
HIS 4801(HI 481)
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กา 2
3
(History of the United States II)
HIS 4802(HI 482)
ประวัติศาสตร์ ลาตินอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
(History of Latin America in the Twentieth Century)
**HIS 4803 (HI 483)
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
(History of the United States in the Twentieth Century)
HIS 4804 (HI 484)
ประวัติศาสตร์ การทูตสหรัฐอเมริ กา
3
(Diplomatic History of the United States)
HIS 4805 (HI 485)
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
3
(Economic History of the United States)
HIS 4806 (HI 486)
ประวัติศาสตร์ แนวความคิดของสหรัฐอเมริ กา
3
(Intellectual History of the United States)
HIS 4807 (HI 487)
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลาตินอเมริ กา 3
กับสหรัฐอเมริ กา
(History of the Relationship between Latin America
and the United States)
HIS 4808 (HI 488)
ประวัติศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริ กา 3
(Diplomatic History of the Latin America)
8) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
HIS 3900 (HI 390)
ประวัติศาสตร์แอฟริ กาและตะวันออกกลางโดยสังเขป 3
(Historical Survey of Africa and the Middle East)
HIS 3901 (HI 391)
ประวัติศาสตร์ แอฟริ กา 1
3
(History of Africa I)
HIS 3905 (HI 395)
ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลาง
3
(History of the Middle East)
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HIS 4900 (HI 490)
HIS 4901 (HI 491)
HIS 4905 (HI 495)
3.1.5 แผนการศึกษา

HIS 1001
HIS 1002
LIS 1001
PHI 1003
RAM 1000
SOC 1003
THA 1001
……........

ART 1003
MSA 1003
ECO 1003
LAW 1004
PSY 1001
POL 1100
HIS 1201
THA 1002
......
.......
.......

ประวัติศาสตร์ แอฟริ กาสมัยอาณานิคม
3
(History of Africa during the Colonial Period)
ประวัติศาสตร์แอฟริ กา 2
3
(History of Africa II)
ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลางสมัยใหม่ 3
(History of Modern Middle East)

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา 3
อารยธรรมตะวันออก
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
ปรัชญาเบื้องต้น
3
ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3
สังคมวิทยาและมนุษย์วทิ ยาเบื้องต้น
3
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 1
3
รวม
17

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
2 หน่วยกิต
ดนตรี วจิ กั ษณ์
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป เลือกเรี ยน
จิตวิทยาทัว่ ไป
1 กระบวนวิชา
3 หน่วยกิต
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 หน่วยกิต
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3 หน่วยกิต
คณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
พลศึกษา
2 หน่วยกิต
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 2
3 หน่วยกิต
รวม
19 หน่วยกิต
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HIS 1001
HIS 1002
HIS 2201
HIS 3300
HIS 3401
.......
.......

.......
HIS 2202
HIS 3501
HIS 4601
**HIS 4803
.......

HIS 3502
.......
.......

HIS 3105
HIS 4005
.......
.......

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
อารยธรรมตะวันออก
ประวัติศาสตร์ ไทย 1
ประวัติเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป
ประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3
รวม
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
ประวัติศาสตร์ ไทย 2
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 1
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 2
วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์ ร่วมสมัย
วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา
รวม

3 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3
9
6
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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.......
.......

......
RAM 3000

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอกเลือก 4 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา
รวม
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรื อ
สหกิจศึกษาและวิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา
รวม

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายศฤงคาร
พันธุ์พงศ์
นางเพ็ญศรี
ภูมิถาวร
นางศิวพร
ชัยประสิ ทธิกุล
นายจีรพล
เกตุจุมพล
นายปฐม
ตาคะนานันท์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

M.A.
ศศ.บ.

History
ประวัติศาสตร์

Towa State University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สหรัฐอเมริ กา
ไทย

2529
2518

รองศาสตราจารย์

M.A.
ศศ.บ.

History
ประวัติศาสตร์

Lincoln University

สหรัฐอเมริ กา
ไทย

2518
2515

ไทย

2517

ไทย

2513
2539
2535
2549
2542

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ประกาศนียบัตร ประวัติศาสตร์
ชั้นสู ง
ศศ.บ.
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
อ.ม.
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
อ.ม.
ประวัติศาสตร์
ศศ.บ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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3.3 อาจารย์ ประจํา
ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายศฤงคาร
พันธุ์พงศ์
นางเพ็ญศรี
ภูมิถาวร
นางศิวพร
ชัยประสิ ทธิกุล
นางผุสดี
จันทวิมล
นายมาตยา
อิงคนารถ

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2513

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
Non-Western
Civilizations
นิ ติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Seton Hall University

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริ กา

2519
2514
2517

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย
ไทย

2509
2520
2515

ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2539
2534

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปกร

ไทย

2547

ไทย

2539

ไทย

2547

ศศ.บ

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โบราณคดีสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

Ph.D.

History

สหรัฐอเมริ กา

2526

อ.ม.
อ.บ.
สถ.ม

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
การจัดการ
โครงการ
สถาปั ตยกรรม
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

2518
2513
2547

มหาวิทยาลัยศิลปกร

ไทย

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2547
2542

อ.ม.
อ.บ.
M.A.
น.บ.
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม 2)

นางสาวกิติยวดี
ชาญประโคน

อาจารย์

อ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม

อาจารย์

ศศ.บ
ศศ.ม

อาจารย์

นายปฐม
ตาคะนานันท์

อาจารย์

History
ประวัติศาสตร์
History
ประวัติศาสตร์

ประกาศนียบัตร ประวัติศาสตร์
ชั้นสู ง
ศศ.บ.
ประวัติศาสตร์

อาจารย์

นางสาวนันทพร
พุม่ มณี

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2529
2518
2518
2515
2517

นายจีรพล
เกตุจุมพล

รองศาสตราจารย์

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ไทย
สหรัฐอเมริ กา
ไทย

อาจารย์

นางสาวสมใจ
ไพโรจน์ธีระรัชต์

สถานศึกษา
Towa State University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Lincoln University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A.
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

นางผะอบ
จึงแสงสถิตย์พร

นางสาวศุภรัตน์
ตี่คะกุล

สาขาวิชา

สถ.บ
อ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

Northern Illinois
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.4 อาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

นางสาวจันทร์ฉาย
ภัคอธิคม

ศาสตราจารย์

นางนันทนา
เตชะวณิ ชย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

M.A.

Asian Studies
and History
ภาษาอังกฤษและ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.

สถานศึกษา

สหรัฐอเมริ กา
Brigham Young
University U.S.A.
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515
2511

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี4.3 การจัดการเวลาและตารางสอน
-ไม่มี5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-ไม่มี-

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2511
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรื อกิจกรรม
1. มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ - การบรรยายในชั้นเรี ยน
- จัดโครงการสัมมนาและอบรมทางด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
2. กล้าคิด และแสดงความคิดเห็น
- กิจกรรมในชั้นเรี ยนยกประเด็นศึกษา และจัดกลุ่ม
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
3. รู้จกั ใช้เหตุผลและวิจารณญาณ
- สอดแทรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
ที่ถูกต้องเหมาะสมในการแสดงความ
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
คิดเห็นในการเขียนหรื อวิจารณ์ข่าว
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเขียนบทความ
4. การนําเสนอผลงานต่อสาธารณะ
- การรายงานและนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
5. เป็ นคนดี มีคุณธรรม ประกอบอาชีพ - สอดแทรกเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์
โดยซื่อสัตย์สุจริ ต
ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสามารถจัดการปั ญหาด้านจริ ยธรรม
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น และมีภาวะผูน้ าํ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรก เรื่ อง คุณธรรมและจริ ยธรรมไปพร้อมกับการสอน
(2) สอนโดยใช้กรณี ศึกษาและอภิปรายร่ วมกัน
(3) สอนโดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
มาบรรยายพิเศษในโอกาสต่างๆ
2.1.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการรายงานและการส่ งงาน
การร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนร่ วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) ความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาขาวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์อธิ บายความสําคัญ ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และแก้ไข
ปั ญหา ในสาขาวิชาของตน
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(4) นําผลงานวิจยั ทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) การบรรยายภายในชั้นเรี ยน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่ องให้คน้ คว้า และทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) อภิปรายโดยผูส้ อนตั้งคําถามให้ตอบ
2.2.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) การสอบย่อย
(2) สอบกลางภาค และปลายภาค
(3) ประเมินจากรายงานที่ให้คน้ คว้า
2.3 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปั ญหา
(3) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถตีความ และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยาย
(2) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํารายงาน
(3) อภิปรายกลุ่ม
2.3.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินโดยการสอบ
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
(2) พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม ทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(2) มอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม
(3) การนําเสนอรายงาน
2.4.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาํ หนด
(2) รายงานที่นาํ เสนอพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร และนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทํารายงาน
(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน
(2) ประเมินผลจากการทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
(3) การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 18 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ
การให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่

1.1 จัด ปฐมนิ เทศอาจารย์ใ หม่ เกี่ ย วกับ บทบาท หน้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของหลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิ คการสอนและวิธีการ
ประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการ
และขอตําแหน่งทางวิชาการ
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2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการและวิจยั

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริหารหลักสู ตร

1.1 มี อ าจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต ร ทํา หน้า ที่ พ ฒ
ั นา/ปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน

1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
1.2.2.1 อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
1.2.2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
1.2.2.3 แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี ร ะบบการประเมิ น ความพอเพี ย งของทรั พ ยากรด้า นอาคารสถานที่ ห้ อ งบรรยาย
สื่ อการสอน หนัง สื อ ตํา รา ระบบการสื บ ค้นข้อมูล และโสตทัศ นู ป กรณ์ รวมทั้ง มี ระบบการประเมิ น
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์

1.3 การบริหารคณาจารย์

1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อนําไปสู่
การปรับปรุ งหลักสู ตร
1.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1.3.3.1 มี การเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
1.3.3.2 คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตร โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิม่ ทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1.4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา

1.5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา

1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
1.5.1.1 มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและ
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
1.5.1.2 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นักศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้ อง
ขอทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ ใช้ในการติ ดตาม ประเมิ นและรายงานคุณภาพของหลักสู ตร
ประจําปี ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
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2556
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-

×

×
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9

10

10
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ตัวบ่งชี้ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

8

8

8

9

10

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจาก
นักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
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หลักสู ตรวิชาโทประวัติศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
---------------------------1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทประวัติศาสตร์
A Minor Program in History
2. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
3.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้พฒั นาหลักสู ตรวิชาโทประวัติศาสตร์ อย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2514
เพื่อให้หลักสู ตรมี องค์ความรู ้ ที่ ท นั สมัยและมี มาตรฐานของวิชาการ สอดคล้องกับปรั ชญา ปณิ ธานและ
วัตถุประสงค์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังจะเห็นได้วา่ ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2550 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้เปิ ดสอนกระบวนวิชาใหม่อีก 11 กระบวนวิชา
ได้แก่ HI 103 อารยธรรมโลก HI 220 มรดกไทย HI 223 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว HI 224 ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ HI 325 ประวัติศาสตร์
ศิลปะในประเทศไทย HI 364 ประวัติศาสตร์ เกาหลีก่อนสมัยใหม่ HI 366 ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยศักดิ
นาสวามิภกั ดิ์ HI 368 ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิจีน HI 428 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
เพื่อการท่องเที่ยว HI 429 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว และกระบวนวิชา HI 487 ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างลาตินอเมริ กากับสหรัฐอเมริ กา
การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รวิ ช าโทประวัติ ศ าสตร์ ค รั้ งนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
หลัก สู ต รตามข้อ กํา หนดของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ เ มื่ อ ปี การศึ ก ษา 2549 โดยลดจํา นวนวิ ช าโทเป็ น 24
หน่วยกิต และได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวิชาโทประวัติศาสตร์ ได้เลื อกเรี ยนวิชาที่สนใจและมีประโยชน์
ต่อการนําไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ และสามารถดําเนินชีวติ เยีย่ งอย่างบัณฑิตผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
อย่างแท้จริ ง
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ใน
ประเด็นต่อไปนี้
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3.2.1 วิธีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการ
ฝึ กอบรมให้รู้จกั วิธีคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความหมายเหตุการณ์และการกระทําของมนุ ษย์ในอดี ต
อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
3.2.2 วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อประกอบอาชี พและดําเนิ นชี วิตอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3.2.3 ประวัติศ าสตร์ เพื่ อให้มีวิสัย ทัศ น์ก ว้า งไกล รู้ จกั คิดอย่า งมี เหตุผล สามารถปรั บปรุ ง
ตนเองให้สอดคล้องเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์ ของนานาประเทศเพื่อเข้าใจมวลมนุ ษยชาติอย่าง
“รู ้เขารู ้เรา” และมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
3.2.5 ประวัติศาสตร์ เป็ นกระจกส่ องอดีต ให้ตวั อย่างและบทเรี ยน เพื่อให้ประพฤติดีปฏิบตั ิ
ชอบตามหลักคุณธรรม
3.2.6 ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นพลเมืองดีผรู้ ักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นไทย ตระหนักรู้คุณค่า
ของสิ ทธิ และหน้าที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรมีกาํ หนดเปิ ดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2555
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และข้อ 6
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. อาจารย์ ผู้สอน
7.1 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7.2 อาจารย์พิเศษและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะมนุษยศาสตร์ เสนอให้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแต่งตั้ง
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8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่ คาดว่าจะเข้าศึ กษาและจํานวนบัณฑิ ตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมี
ดังนี้
นักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปี ที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 3
30
30
30
ชั้นปี ที่ 4
30
30
นักศึกษาที่คาดว่า
30
30
จะสําเร็ จการศึกษา
9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์ การสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมากและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
10. จํานวนหนังสื อและตําราเรียน
ใช้ร่วมกับหลักสู ตรวิชาเอกที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสู ตร
12.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
24 หน่วยกิต
12.2 โครงสร้างหลักสู ตร
นักศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของหลักสู ตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์
(HIS XXXX) โดยจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในระดับใดก็ได้ของหมวดวิชาเดียวกัน หรื อ
ของหลายหมวดวิชาต่าง ๆ รวมกันก็ได้ให้ครบ 24 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชาและความหมาย

รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX)
เป็ นตัวอักษร
สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา

1. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั
และศึ กษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิ บตั ิและการจัด
การเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social
important and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุณค่าและ
ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
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 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวิต หลักเบื้ องต้นของชี ววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวติ ประจําวัน
(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 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎี ในลักษณะทัว่ ไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ให้ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา
เฉพาะในสาระสําคัญเกี่ ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิ ต การบริ โภค
การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of
production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of
competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and
banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related topics.
GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คัญ รู ป แบบ ชนิ ด และหลัก การเล่ นกี ฬ าและการออกกําลังกาย
สําหรับสุ ขภาพ การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล
และการฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
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 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนาม
กรี ฑา
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 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
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)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ น
บาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic
refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning
refereeing.
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GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม 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 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
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)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปั กตะกร้อ กติกาและการ
เป็ นผูต้ ดั สิ นตะกร้อ โดยเน้นเซปั กตะกร้อ
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)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
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GAS 3801 ศิลปป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and
instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to
become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และ หิน และ
ซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the
minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ
และปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
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 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and
its dominance in the world since the 18th century.
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยคุ โบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทาย
ของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
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 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique
characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และ
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การประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ
สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถ
นิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and
capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process.
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการ
อ้างอิงในงานวิชาการ
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 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental Meteorology)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่น
และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกด
อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบ
ของลมฟ้ าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง 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 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟัง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้
เกี่ยวกับดนตรี ไทย
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 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชน่ั ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์
และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
สมัยปั จจุบนั
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 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น
ความร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพือ่ การสื่ อสาร อะตอมและควอนตัม
การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
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 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษา
ประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
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 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู ้ ความรู ้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of
behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion
and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior.
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RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึ ก ษาความคิ ดรวบยอดเชิ ง วิสั ย ทัศ น์ ทฤษฎี หลัก การ กระบวนการและยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศกั ดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํา นึ กนําในการดูแลรับ ผิดชอบต่อบ้านเมือง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในหลัก การทางการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึกใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู้จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิ บตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
การปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
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; selfreliance; 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 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับชี วิตประจําวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อการดํารงชี วิตและการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึ กษาขอบเขตและสาระเกี่ ยวกับมนุ ษย์ก ับสังคม แนวความคิ ดทัว่ ไปของสังคมวิท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาต่ อ การศึ ก ษาเรื่ องสั ง คม การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม สถาบัน ทางสั ง คม
วัฒ นธรรมและแบบแผนความประพฤติ ข องคนในสั ง คม มนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อม รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรม
เบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู้ทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
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 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้
ความสู ง ของยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การชัก ตัวอย่า ง การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ การ
ทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
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 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลัก ษณะทัว่ ไปและลัก ษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ย ง ระบบคําและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู้พ้ืนฐานในการ
ฟัง พูด 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 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the
types and characteristics of Thai literature and literary terms.
2. คําอธิบายในหมวดกลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(EN 101) (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสํานวนที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน โดยเน้น
การสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และ
การรักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง 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 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3(2-2-5)
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป โดยเน้นการสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์
ด้วยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่ องของข้อความ
โดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง 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 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 201) (English Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่ อง คํา วลี โครงสร้างประโยค
การใช้อุปสรรคและปั จจัย การใช้เครื่ องสังเกตในปริ บท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม
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 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสําคัญ การเก็บรายละเอียดที่สาํ คัญและ
แก่นของข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึ กอ่านอย่างรวดเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหา
สํารวจหรื อทบทวนข้อมูลต่าง 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 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนัก-เบา และทํานองเสี ยง
โดยอาศัยคําอธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ในการเทียบเสี ยงในพจนานุกรม
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
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ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบในกระบวนการสนทนาและฝึ กสนทนา
ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่
สนทนาตลอดจนท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
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 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
3(2-2-5)
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจาก
เอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short
paragraph writing
FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(FR 101) (Fundamental French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์
สํานวนภาษาฝรั่งเศสและฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions,
with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(FR 102 ) (Fundamental French 2 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
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 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(FR 201) (Fundamental French 3 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูด เขียน ในระดับที่สูงขึ้น
A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and
writing at a higher level.
FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(FR 202) (Fundamental French 4 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูด เขียนในระดับที่สูงขึ้น
A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening,
speaking and writing at a higher level.
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GN 101) (Fundamental German 1)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้น
การออกเสี ยงภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
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 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GN 102) (Fundamental German 2)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่
ใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดย
เน้นการออกเสี ยงภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
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 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GN 201) (Fundamental German 3)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝน
ทักษะทั้ง 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 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(GN 202) (Fundamental German 4)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวน
ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝน
ทักษะทั้ง 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)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนในชีวติ ประจําวันขั้นพื้นฐาน โดยฝึ กทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียน
A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening,
speaking, reading and writing.
SPN 1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(SN 102) (Fundamental Spanish 2)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 โดยฝึ กทักษะการฟัง
อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ และการใช้ศพั ท์สาํ นวนต่างๆใน
ชีวติ ประจําวัน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(SN 201) (Fundamental Spanish 3)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 1002 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
สู งขึ้น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาสเปนพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(SN 202) (Fundamental Spanish 4)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 2001 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
สู งขึ้นโดยเน้นไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(RS 101) (Fundamental Russian I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษารัสเซี ยในเรื่ องการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ที่อยูอ่ าศัย การใช้
เวลาว่าง การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะ
การฟัง พูด 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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(RS 102) (Fundamental Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเรื่ องดินฟ้ าอากาศ อาหารและเครื่ องดื่ม การศึกษา การอวยพร
การติดต่อกับผูอ้ ื่น การใช้ภาษารัสเซี ยในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(RS 201) (Fundamental Russian III)
ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดับ
ที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(RS 202) (Fundamental Russian IV)
ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด โดยศึกษาหลัก
ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA 101) (Japanese 1)
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสี ยงในภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ รู ปประโยค
และไวยากรณ์พ้ืนฐาน
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound system,
basic vocabulary and grammatical structure.
**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA 102) (Japanese 2)
รู ปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคําศัพท์และอักษรคันจิ 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 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(JA 201) (Japanese 3)
รู ปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนและสู งขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน สํานวนและประโยคในชีวติ ประจําวัน รวมถึงข้อความสั้นๆ เพิม่ พูนอักษรคันจิ
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 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(JA 202) (Japanese 4)
โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รูปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนประโยคที่ซบั ซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่ องสั้น
A study of more complicated sentence structures aiming at developing listening, speaking,
reading and writing skills including passages and short stories.
1

1

CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CN 101) (Chinese 1)
ศึกษาสัทอักษร ฮัน่ หวี่ พินอิน (Hanyu Pinyin) ศึกษาคําศัพท์ โครงสร้างและรู ปประโยค
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึ กสนทนาเบื้องต้น ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนและแต่งประโยค
ภาษาจีนอย่างง่าย 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)
ศึกษาคําศัพท์โดยเฉพาะ คําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และคําศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม
ศึกษาอักษรหลัก ฝึ กพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึ กอ่านออกเสี ยงให้ได้
มาตรฐาน เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ซบั ซ้อนและมักใช้ในชีวิตประจําวัน
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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)
ศึกษาคําศัพท์สาํ หรับใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง บทกลอน และเพลง
จีนอย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ ฝึ กแต่งประโยค และเขียน
บทสนทนาอย่างง่าย 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)
ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง คําที่มีความหมายเหมือนกัน และคําที่มีความหมายตรงกันข้าม
ในภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างและรู ปประโยคที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึ กแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึ กการค้นหาคําศัพท์ในพจนานุกรม
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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 1
3 (2-2-5)
(ML 101) (Fundamental Malay I)
ศึกษาระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษามลายู
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยฝึ กทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนด้วยอักษรรู มี
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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 2
3(2-2-5)
(ML 102) (Fundamental Malay II)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และคําที่เติมหน่วยคําพื้นฐาน ฝึ กการสนทนา
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรี ยน 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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 3
3(2-2-5)
(ML 201) (Fundamental Malay III)
ศึกษาการเติมหน่วยคํา และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้นจากบทอ่านที่เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและประเพณี มลายู ฝึ กใช้พจนานุกรม ฝึ กการฟัง พูด อ่าน เขียน
อนุเฉทและจดหมาย (ควรเรี ยน 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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 4
3(2-2-5)
(ML 202) (Fundamental Malay IV)
ศึกษาการเติมหน่วยคําที่ยมื มาจากภาษาอื่น และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น
จากบทอ่านที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมมลายู พร้อมทั้งฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน
และเขียนเรี ยงความ (ควรเรี ยน 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GR101) (Fundamental Modern Greek 1)
ศึกษาภาษากรี ก ที่ใช้ในชี วิตประจํา วันเกี่ ย วกับการทักทาย การแนะนําตัว การสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์สํานวนภาษากรี ก ฝึ กทักษะ
การฟังพูดอ่าน 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี่ยวกับ การซื้ อของ การเข้าสังคม การทํางาน การบอก
เวลา อากาศ การบอกทิศทาง การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้าง
ประโยคพื้นฐานศัพท์สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้ น และฝึ กทักษะการฟั งพูดอ่านและ
เขียน (ควรเรี ยนกระบวน วิชา 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3)
ศึ ก ษาภาษากรี ก ที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจํา วันเกี่ ย วกับ อาหารเครื่ องแต่ ง กาย การติ ดต่อธนาคาร
การเดินทาง ที่อยูอ่ าศัย รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กใน
ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี่ยวกับวันหยุด การท่องเที่ยว เมืองสําคัญๆ ของกรี ก
รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น ฝึ ก
ทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และพูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรี ยง ลักษณะคํา พยางค์ ทํานองเสี ยง วิธีเขียนพยัญชนะ
ตัวเต็ม ตัวเชิง รู ปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาคําศัพท์และฝึ กสนทนาเบื้องต้น
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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 selfsufficient 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)
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม ฝึ กการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเน้นการออกเสี ยงให้
ถูกต้อง ศึกษาเครื่ องหมายประกอบการเขียนต่าง 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)
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้น โดยเน้นคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยค และหลัก
ไวยากรณ์ภาษาเขมร ฝึ กเขียนข้อความง่าย 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)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและสุ ภาษิตจากข้อเขียนและบทความในสิ่ งตีพิมพ์ เพื่อความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
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)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของภาษาพม่า ได้แก่ ตัวอักษร ลักษณะพยางค์ ลักษณะคํา และการออก
เสี ยง ศึกษาการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่าง 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)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะ
การฟัง พูดและเขียน
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 ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
แต่งประโยคง่าย ๆ และการแปลข้อความที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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)
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ศึกษาข้อเขียน บทความในสิ่ งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่ วมสมัยของพม่า เพื่อความเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมพม่า
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)
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาลาว ฝึ กการเขียนอักษร การอ่านคําที่มีและไม่มีรูปวรรณยุกต์ ศึกษา
ชนิด ลักษณะ ความหมาย และการใช้คาํ เพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
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)
ศึกษาการใช้คาํ ชนิดต่าง ๆ ลักษณะประโยค คําศัพท์ สํานวน และประโยคที่ใช้ใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ฝึ กการอ่านบทความและเรื่ องสั้น ฝึ กการเขียนประโยคพื้นฐาน
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)
ศึกษาและฝึ กการเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย บัตรเชิ ญ บันทึกข้อความ การแปลทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรองระหว่างภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสต่าง 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 และพูดภาษาลาวในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาคําผญา คําโตงโตย สุ ภาษิต
และคําพังเพย ฝึ กการเขียนบทความ การสนทนาและการปราศรัย
A study of advanced reading, writing and speaking Lao; Phya, Tongtauy and proverbs.
Practice of essay writing, conversation and formal speech.
VNM 1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(VI 101) (Fundamental Vietnamese 1)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน คําศัพท์ และฝึ กสนทนาเบื้องต้น
A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and
vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice.
VNM 1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(VI 102) (Fundamental Vietnamese 2)
ศึกษาต่อจาก VNM 1001 ฝึ กการอ่านและการออกเสี ยงให้ถูกต้อง ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติมเพื่อ
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 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(VI 201) (Fundamental Vietnamese 3)
ศึกษาต่อจาก VNM 1002 โดยศึกษาคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
A continuation study of VNM 1002 focusing on vocabulary used in daily life, sentence
structure and grammar of the Vietnamese language.
VNM 2002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(VI 202) (Fundamental Vietnamese 4)
ศึกษาต่อจาก VNM 2001 โดยศึกษาคําศัพท์และสํานวนเพิ่มเติม ฝึ กทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice in
listening, speaking, reading and writing.
KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1
3(2-2-5)
(KO 101) (Fundamental Korean 1)
การสนทนาภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน ฝึ กทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ ฝึ กฟังบทสนทนา
ข้อความ หรื อนิทานสั้น 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 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(KO 102) (Fundamental Korean 2)
ฝึ กการอ่านภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกข้อความและ
หนัง สื อ ประเภทสารคดี และบัน เทิ ง นํา มาฝึ กทัก ษะการอ่ า น เพื่อความเข้า ใจเนื้ อ หาและ
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 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(KO 201) (Fundamental Korean 3)
การฝึ กเขียนตัวอักษร คํา ประโยค รวมทั้งข้อความง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่น การเขียน
จดหมายส่ วนตัว บันทึกประจําวัน บัตรเชิ ญ และบัตรอวยพร
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 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(KO 202) (Fundamental Korean 4)
ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี เกี่ยวกับประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับรู ปแบบประโยคการเปลี่ยนแปล
โครงสร้างของประโยคในแต่ละสถานการณ์
A study of the Korean grammar with a focus on fundamental syntactic patterns and
variation in different contexts.
HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 1
3(2-2-5)
(HD 101) (Fundamental Hindi 1)
ศึกษาลักษณะทัว่ ๆ ไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสี ยงสระและพยัญชนะของภาษาฮินดี
วิธีการเขียนอักษรเทวนาครี ศึกษาคําศัพท์ ระบบไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึ กออกเสี ยงคําศัพท์
และศึกษาประโยคที่ใช้ในการสนทนาเบื้องต้นตลอดจนศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อของเจ้าของภาษา
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 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(HD 102) (Fundamental Hindi 2)
ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้สนทนาในชีวติ ประจําวัน ฝึ กอ่านและออกเสี ยงคําที่เป็ นอักษรเทวนาครี
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นในการใช้คาํ และประโยคให้ถูกต้อง
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.

64
HIN 2001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(HD 201) (Fundamental Hindi 3)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กอ่านข้อเขียนที่คดั เลือกมาเพื่อทําความเข้าใจ
เนื้อหา และโครงสร้าง
A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for
comprehension of content and structures.
HIN 2002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(HD 202) (Fundamental Hindi 4)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนเพิ่มเติม ฝึ กการเขียน เช่น จดหมาย บัตรอวยพร บัตรเชิญ และฝึ ก
ทักษะ การฟัง และการพูด โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง 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)
ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และสํานวน
ภาษาอาหรับ เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฝึ กทักษะ การฟัง พูด 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)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื่ องการใช้ภาษาในโอกาสและ
สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (ควรเรี ยน 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)
ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน
วัฒนธรรม และประเพณี อาหรับ ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งแนะนําการใช้พจนานุกรม (ควรเรี ยน 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 ฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด
โดยศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นความเข้าใจ
โครงสร้างไวยากรณ์ (ควรเรี ยน 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสในชีวติ ประจําวันขั้นพื้นฐาน โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้น
การแต่งประโยคง่าย ๆ การใช้ศพั ท์สาํ นวนต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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)
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POR 2001 ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(PG 201) (Fundamental Portuguese III)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจากPOR 1002 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่
สู งขึ้น(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 2001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่
สู งขึ้นโดยเน้นไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเอก
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ทวั่ ไป (HIS X0XX-X1XX)
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึ กษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลัก ษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวัน ตกและการที่ อ ารยธรรมตะวันตกครอบงํา โลกตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and its
dominance in the world since the 18th century.
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทายของ
อารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
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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)
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมที่สําคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึ งสมัยใหม่ได้แก่ อารย
ธรรมอียปิ ต์ เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กรี ซ โรมัน อารย
ธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม อารยธรรมตะวันตกและตะวันออกยุคใหม่
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 วิธีการทางประวัติศาสตร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(HI 315) (Introduction to Historical Method)
ศึ ก ษาและฝึ กวิธี ก ารค้น คว้า การเขี ย นรายงานทางประวัติศ าสตร์ เบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษา
สามารถนําวิธีการไปใช้ในการศึกษาและค้นคว้าประวัติศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี ได้ดียงิ่ ขึ้น
The study and practice of writing historical reports.
HIS 4005 ประวัติศาสตร์ ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(HI 405) (Contemporary World)
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาสภาวการณ์ ปั จ จุ บ ัน ทางการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ การดํา เนิ น นโยบาย
ต่างประเทศและผลกระทบจากเหตุการณ์การเมืองภายในแต่ละประเทศที่ปรากฏบทบาทเด่นต่อ
โลกโดยทัว่ ไป รวมทั้งบทบาทและอิทธิ พลของชาติอภิมหาอํานาจที่มีต่อประเทศต่าง 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 การกําเนิดและสิ้ นสุ ดระบบอาณานิคม
3(3-0-6)
(HI 411) (The Rise and Fall of Colonialism)
ศึ ก ษาสาเหตุ ข องระบบอาณานิ คม การแข่ง ขันกันแสวงหาอาณานิ ค มของชาติ ม หาอํา นาจ
อิทธิ พลของนโยบายการปกครองของมหาอํานาจตะวันตกที่มีต่ออาณานิ คมทางด้านการเมือง
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เศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรมในอาณานิ ค มต่ า ง ๆ ตั้ง แต่ ค ริ สต์ ศ ตวรรษที่ 15 จนถึ ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 การต่อสู ้เพื่อเอกราชของอาณานิคม
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 ประวัติศาสตร์ นิพนธ์
3(3-0-6)
(HI 414) (Historiography)
ศึกษาความเป็ นมาของวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และวิธีการเขียน
ประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกใน
แต่ละสมัย
A study of the principles and theories of scholarly historical research, the historical
development philosophy, and Eastern historians.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ไทย (HIS X2XX)
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6).
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique
characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
HIS 2200 มรดกไทย
3(3-0-6)
(HI 220) (Thai Heritage)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรไทย ลักษณะโครงสร้างสังคม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย พุทธศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งมรดกทาง ภูมิปัญญาไทย
วรรณคดี นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย เทศกาล อาหารและหัตถกรรมไทย
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 ประวัติศาสตร์ ไทย 1
3(3-0-6)
(HI 221) (Thai History I)
ศึกษาความเป็ นมาของประเทศไทยในด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ ตั้งแต่
แรกเริ่ มจนถึงสมัยกรุ งธนบุรี โดยสังเขป
A historical survey of the political, governmental, social and economic development of
Thailand from early times to the Thonburi period.
HIS 2202 ประวัติศาสตร์ ไทย 2
3(3-0-6)
(HI 222) (Thai History II)
ศึกษาความเป็ นมาของประเทศไทยในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่
สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ จนถึงปั จจุบนั โดยสังเขป
A historical survey of the political, governmental, social and economic development of
Thailand from early Rattanakosin period to the present.
HIS 2204 ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
3(3-0-6)
(HI 224) (Thai History from Early Times to the Bangkok Period)
ศึกษาความเป็ นมาของประเทศไทยด้านการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแต่สมัย
แรกเริ่ มจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์โดยสังเขป
A historical survey of political, governmental, social and economic development of Thailand
from early times to the Rattanakosin period.
HIS 3200 ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
3(3-0-6)
พ.ศ. 2475 จนถึงปั จจุบนั
(HI 320) (Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present)
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งของประเทศไทยหลัง จากที่ มี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ศึกษาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ งมีอิทธิ พลกําหนดลักษณะ
การเมืองของไทยในปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(HI 322) (Economic History of Thailand)
ศึ ก ษาลัก ษณะเศรษฐกิ จไทย ตั้ง แต่ ส มัย เริ่ ม แรกจนถึ ง ปั จจุ บ ัน โดยจะเน้นถึ ง บทบาทของ
เศรษฐกิจที่มีต่อสภาพสังคม 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 ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
(HI 421) (History of the International Relations of Thailand)
ศึ ก ษาความเป็ นมาของความสั ม พันธ์ ระหว่า งประเทศไทยกับ ประเทศต่ า ง ๆ ในเอเชี ย และ
มหาอํานาจทางตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์ อย่างกว้าง ๆ และเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับ มหาอํา นาจต่า ง ๆ ตั้ง แต่ ส มัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัวจนถึ ง
ปั จจุบนั อย่างละเอียด
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 ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
(HI 423) (Thai Historiography)
ศึกษาที่มาและลักษณะของเอกสารทางประวัติศาสตร์ ไทย ปรัชญาประวัติศาสตร์ ไทย และ
วิธีการเขี ยนประวัติศาสตร์ ของนักประวัติศาสตร์ ไทยบางท่าน (ควรเรี ยน 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 บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบันต่าง ๆ ของไทย
3(3-0-6)
(HI 427) (The Role of Buddhism in Thai Institutions)
ศึกษาบทบาทและอิทธิ พลของพุทธศาสนาที่มีต่อสถาบันต่าง ๆ ของไทย ทั้งในทางการปกครอง
สังคม และเศรษฐกิจในสมัยสุ โขทัย อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์
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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หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (HIS X3XX)
HIS 3300 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
3(3-0-6)
(HI 330) (Historical Survey of Southeast Asia)
ศึกษาความเป็ นมาด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยปั จจุบนั โดยสังเขป
A historical survey of cultural, social, political and economic development in Southeast Asia
from the pre-historical period to the present.
HIS 3303 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
3(3-0-6)
(HI 333) (History of Southeast Asia I)
ศึกษาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 16 โดยเน้นเรื่ องการรับวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลของจีน วิวฒั นาการของอาณาจักรต่างๆ การ
เผยแพร่ และอิทธิ พลของศาสนาอิสลามในภูมิภาคส่ วนนี้
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 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2
3(3-0-6)
(HI 334) (History of Southeast Asia II)
ศึกษาถึงการขยายอํานาจของชาวยุโรปในภูมิภาคส่ วนนี้ การปกครองของมหาอํานาจตะวันตก
และผลกระทบที่มีต่อระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ลัทธิ ชาตินิยมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3(3-0-6)
(HI 335) (History of Australia and New Zealand )
ศึกษาประวัติศาสตร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้ งั แต่ที่มีการสํารวจ/ค้นพบและยึดครองเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษจนถึงปั จจุบนั ตลอดจนบทบาทของออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ที่มีต่อ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 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
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียใต้ (HIS X4XX)
HIS 3401 ประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
3(3-0-6)
(HI 341) (History of South Asia)
ศึกษาความเป็ นมาของอนุ ทวีปอินเดียอันประกอบด้วยอินเดีย ปากี สถาน บังคลาเทศ ศรี ลงั กา
อัฟกานิสถาน เนปาล ภูฐาน และมัลดีฟ ตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกจนถึงปั จจุบนั โดยเน้นเนื้ อหาในด้าน
ความเป็ นมาของลักษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาที่อุบตั ิข้ ึน
ในภูมิภาคแห่งนี้
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 ประวัติศาสตร์ อินเดียโบราณ
3(3-0-6)
(HI 345) (History of Ancient India)
ศึกษาประวัติศาสตร์ อินเดี ย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสิ้ นสุ ดราชวงศ์คุปตะ เนื้ อหา
สําคัญได้แก่ ลักษณะภูมิศาสตร์ ที่มีส่วนก่อรู ปประวัติศาสตร์ เรื่ องราวอารยธรรมลุ่มแม่น้ าํ สิ นธุ
และความเป็ นมาของชาวอารยัน ตั้งแต่สมัยพระเวท การก่อตัวของราชวงศ์โมรี ยะจนถึงราชวงศ์
คุ ป ตะ กล่ า วถึ งลัก ษณะทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสัง คม รวมทั้งความเป็ นมาของศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาเชน และกําเนิดศาสนาฮินดู อันมีอิทธิพลต่อชีวติ ชาวอินเดีย
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 socioeconomic conditions, including the origin and influence of Brahmanism, Jainism, Buddhism.
HIS 3407 ประวัติศาสตร์ อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาจนถึงอินเดียได้รับเอกราช 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)
ศึ ก ษาการแข่ ง ขัน กันสร้ า งอํา นาจของยุโ รปในประเทศอิ นเดี ย อันได้แก่ ป ระเทศ โปรตุ เกส
เนเธอร์ แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยเฉพาะการขยายอํานาจและอิทธิ พลของฝรั่งเศสกับอังกฤษ
ในการปกครองอินเดียและปฏิบตั ิการตอบโต้ของชาวอินเดียที่มีต่อการปกครองของอังกฤษ การ
ปฏิรูปสังคม และศาสนา การตื่นตัวของชาตินิยม และการเรี ยกร้องเอกราช
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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 ประวัติศาสตร์ อินเดียสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 441) (History of Modern India)
ศึกษาประวัติศาสตร์ อินเดี ยสมัยใหม่ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศภายหลังที่ได้รับเอกราชจนถึงปั จจุบนั
A study of the modern history of India and its politics, economy, society and foreign relations
from after independence to the present.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ยุโรป (HIS X5XX, X7XX)
HIS 3500 ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยกลาง
3(3-0-6)
(HI 350) (History of Medieval Europe)
ศึกษาความเป็ นมาของอารยธรรมยุโรปสมัยกลาง ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 476-1450 เน้นถึ งการ
ผสมผสานของอารยธรรมโรมันกับวัฒนธรรมของอนารยชน อิทธิ พลคริ สต์ศาสนาที่มีต่อวิถี
ชีวติ ของชาวยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของยุโรปตอนปลาย
สมัยกลาง
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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 1
3(3-0-6)
(HI 351) (History of Europe I)
ศึกษาอารยธรรมยุโรปสมัยกลางและสมัยเริ่ มต้นยุคใหม่ (ประมาณ ค.ศ. 476-1789) เน้นถึงการ
พัฒนาทางการเมืองจากแนวความคิดเรื่ องรัฐประชาชาติ และลัทธิ เสรี นิยมที่ปรากฏในการปฏิวตั ิ
ใหญ่ฝรั่งเศส ศึกษาลักษณะการประกอบการทางเศรษฐกิ จรู ปแบบต่างๆ (ฟิ วดัล, แมนเนอร์ ,
พาณิ ช ย์นิ ย ม) ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม อัน เป็ นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 2
3(3-0-6)
(HI 352) (History of Europe II)
ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ยุโรปตั้ง แต่ ค.ศ. 1789 ถึ ง ปั จจุบ นั วิเคราะห์ การปฏิ วตั ิใ หญ่ ในฝรั่ งเศส
แนวความคิดเสรี นิยม ชาตินิยม และจักรวรรดินิยม การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ปั ญหาการขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของยุโรประหว่างสงคราม ลัทธิ ประชาธิ ปไตยกับ
ลัท ธิ เผด็ จการเบ็ดเสร็ จ ผลของสงครามและเหตุ การณ์ ภายหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 จนถึ ง
ปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ อารยธรรมกรี กและโรมัน
3(3-0-6)
(HI 353) (Greek and Roman Civilizations)
ศึกษาความเป็ นมาของชนชาติกรี ก ลักษณะและวิวฒั นาการทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อกับ
ชาติอื่นๆ ความเจริ ญและความเสื่ อมของเอเธนส์ และ สปาร์ ตา้ ความเป็ นมาของอาณาจักรโรมัน
การรุ กรานของพวกอนารยชน การเผยแพร่ ศาสนาและความเสื่ อมของอาณาจักร
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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รปต้นยุคใหม่ ค.ศ. 1450-1789
3(3-0-6)
(HI 354) (History of Early Modern Europe from 1450-1789)
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการสํารวจและการค้นหาแผ่นดินใหม่ การตั้งอาณานิคม ความก้าวหน้าใน
วิชาการแขนงต่างๆ การปฏิ รูปศาสนา การสถาปนารัฐ การแข่งขันระหว่างรัฐ ชั้นนําของยุโรป
และการปฏิวตั ิฝรั่งเศส
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 ประวัติศาสตร์ การทูตยุโรปตั้งแต่สมัยกลางจนถึง ค.ศ. 1815
3(3-0-6)
(HI 355) (Diplomatic History of Europe from the Medieval Period to 1815)
ศึ ก ษาวิวฒั นาการทางการทู ตของยุโรปตั้ง แต่ส มัย กลางจนถึ ง สมัย การประชุ ม แห่ ง เวีย นนา
เน้นนโยบายและวิธีดาํ เนินทางการทูตของประเทศต่างๆ
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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รปตะวันออก 1
3(3-0-6)
(HI 358) (History of Eastern Europe I )
ศึ ก ษาความเป็ นมาของประเทศต่า งๆ ในยุโรปตะวันออก วิวฒั นาการทั้ง ทางด้า นการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ และสังคม ความสัมพันธ์และความขัดแย้งของนานาชาติในภูมิภาคนี้ ตั้งแต่แรกเริ่ ม
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิรัสเซี ย
3(3-0-6)
(HI 371) (History of Imperial Russia)
ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ จกั รวรรดิ รัส เซี ย ตั้ง แต่แรกเริ่ ม จนถึ ง ค.ศ. 1917 กล่ า วถึ ง การสถาปนา
ราชวงศ์รูริคและราชวงศ์โรมานอฟ ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการปกครอง
ของจักรวรรดิรัสเซี ยถึงสมัยปฏิวตั ิใหญ่ใน 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 ประวัติศาสตร์ การทูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย
3(3-0-6)
(HI 372) (Diplomatic History of Imperial Russia)
วิเคราะห์แนวการทูตรัสเซี ย การสร้างรัสเซี ยเป็ นมหาอํานาจในยุโรป การดําเนินนโยบายหลัก
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา การขัดแย้งต่าง ๆ ในวงการทูตของรัสเซี ย
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 ประวัติศาสตร์ แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซีย
3(3-0-6)
(HI 374) (Intellectual History of Imperial Russia)
ศึกษาวิวฒั นาการของแนวความคิดและการสร้ างวัฒนธรรมรัสเซี ยสมัยจักรวรรดิ เน้นอิทธิ พล
แนวความคิด และวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมรัสเซี ย
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 ประวัติศาสตร์ สเปนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 450) (History of Modern Spain)
ศึกษาประวัติศาสตร์ สเปนสมัยใหม่ทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม และความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศตั้งแต่สมัยพระนางอลิซาเบลล่าและพระเจ้าเฟอร์ ดินานด์จนถึงปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ องั กฤษสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 451) (History of Modern England)
ศึกษาประวัติศาสตร์ องั กฤษในด้านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง ตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์ จที่ 3 จนถึ ง
ปั จจุ บ นั เน้นถึ ง พัฒนาการของระบบประชาธิ ป ไตย และการสร้ า งอาณานิ คมในโพ้นทะเล
บทบาทของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยใหม่ (ค.ศ. 1789-1914)
3(3-0-6)
(HI 452) (History of Modern Europe 1789-1914)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ยุโรปหลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ขบวนการเสรี นิยมและสังคมนิ ยม
การปฏิวตั ิใน ค.ศ. 1848 แนวความคิดแบบประชาธิ ปไตย ชาตินิยมและจักรวรรดินิยม ซึ่ งทําให้
เกิ ดการรวมชาติต่างๆ นโยบายและการดําเนิ นการของประเทศมหาอํานาจ ปั ญหาการขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็ นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 453) (History of Modern France)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสตั้งแต่การปฏิวตั ิใหญ่ ค.ศ. 1789 จนถึงสิ้ นสมัยสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.
1958) เน้นถึ งความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม และบทบาทของฝรั่งเศสในวิถี
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 ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยปั จจุบนั (ค.ศ. 1914 – ปั จจุบนั )
3(3-0-6)
(HI 454) (Europe from 1914 to the present)
ศึกษาเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามที่มีต่อประเทศต่างๆ ในยุโรป ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การกําเนิดลัทธิ ฟาสซิ สต์ ความล้มเหลวของนโยบายการทูตยุโรป
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ปั ญหาสงครามเย็น การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคมหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ เยอรมนีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 455) ( History of Modern Germany)
ศึกษาประวัติศาสตร์ เยอรมนี ต้ งั แต่ ค.ศ. 1814 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นการสร้างชาติ
และการฟื้ นฟูระบบการปกครองของเยอรมนี ความคิดเสรี นิยม และสังคมนิยม การปฏิวตั ิ
ของดินแดนต่างๆ ภายใต้การปกครองของชนชาติเยอรมัน การรวมเยอรมนี สงครามโลกครั้งที่
1 สาธารณรัฐไวมาร์ ลัทธิ นาซี และสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์ การทูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 – ปั จจุบนั
3(3-0-6)
(HI 456) (Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present)
ศึกษาการทูตยุโรปตั้งแต่สมัยการประชุ มแห่ งเวียนนา นโยบายและการดําเนิ นการทางการทูต
ยุโรปก่ อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 ความสัมพันธ์ ทางการทูตของมหาอํา นาจในยุโรป ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ สหภาพโซเวียต
3(3-0-6)
(HI 471) (History of the Soviet Union)
ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ก ารปฏิ ว ตั ิ รั ส เซี ย ค.ศ. 1917 วิเ คราะห์ วิธี ก ารแปรเปลี่ ย น สัง คม และ
เศรษฐกิ จของรั สเซี ยให้เป็ นคอมมิ วนิ สต์สมบูรณ์ แบบตามอุ ดมคติ ตลอดจนการประเมิ นผล
ความสําเร็ จของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซี ย ในการสร้างรัสเซี ยได้เป็ นอภิมหาอํานาจ
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 ประวัติศาสตร์ การทูตของสหภาพโซเวียต
3(3-0-6)
(HI 475) (Diplomatic History of the Soviet Union)
ศึกษาเรื่ องการทูตของสหภาพโซเวียต สัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับโลกภายนอก
โดยเน้นถึงสัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริ กา จีน และประเทศคอมมิวนิสต์
วิเคราะห์ความผูกพันทางอุดมการณ์ในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต
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.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออก (HIS X6XX)
**HIS 3604 ประวัติศาสตร์ เกาหลีก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 364) (History of Pre-modern Korea)
ศึกษาความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ เกาหลีต้ งั แต่สมัยโบราณจนถึงสมัยเปิ ดประเทศใน ค.ศ.
1876 โดยเน้นพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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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 ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์
3(3-0-6)
(HI 366) (Feudal Japan)
ศึกษาลักษณะสําคัญของสังคมญี่ปุ่นในสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์ ความเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
หลัก ในสั ง คมตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 12 และพัฒ นาการของสัง คมสมัย โตกู ง าวา โดยเน้น
ระบอบโชกุน ความเติบโตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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 ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิจีน
3(3-0-6)
(HI 368) (History of Imperial China)
ศึกษาความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ จีนตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึ งปี ค.ศ.1912 เน้นพัฒนาการ
สําคัญของอารยธรรมได้แก่ สถาบันหลักเศรษฐกิจ โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม
A study of the ancient Chinese history to 1912 AD with emphasis on important civilizations:
economic institutions, social and cultural structures.
HIS 4601 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 461) (History of Modern East Asia)
ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตั้งแต่
กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั
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 ประวัติศาสตร์ จีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 462) (History of Modern China)
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ จี น สมัย ใหม่ ต้ ัง แต่ ค.ศ. 1839 จนถึ ง ร่ ว มสมัย โดยวิ เ คราะห์ ค วาม
เปลี่ยนแปลง ความต่อเนื่องและพัฒนาการทางการเมือง 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 ประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 463) (History of Modern Japan)
ศึกษากระบวนการสร้างชาติให้เจริ ญทันสมัย และการสถาปนาจักรวรรดิ ญี่ปุ่น ตลอดจนการ
ฟื้ นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการศึกษาเน้นหนักการวิเคราะห์จุดประสงค์ และ
วิธีการของกระบวนการดังกล่าว
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 ประวัติศาสตร์ เกาหลีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 464) (History of Modern Korea)
ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คมของเกาหลี ตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงสมัยการแบ่งเกาหลีออกเป็ น 2 ประเทศ โดยศึกษาพัฒนาการของการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
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.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ อเมริกา (HIS X8XX)
HIS 3801 ประวัติศาสตร์ อเมริ กา 1
3(3-0-6)
(HI 381) (History of the United States I)
ศึกษาประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่เริ่ มแรกถึงสงครามกลางเมือง เน้นในเรื่ องสหภาพและ
วิวฒั นาการในแนวความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปั ญหาสมัย
เป็ นอาณานิคมอังกฤษ การได้เอกราชและการสร้างชาติ ปั ญหาและความแตกแยก 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 ประวัติศาสตร์ ลาตินอเมริ กาตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงประมาณ ค.ศ. 1825
3(3-0-6)
(HI 382) (History of Latin America)
ศึกษาพื้นฐานดั้งเดิมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริ กา การขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตก
ลาตินอเมริ กาสมัยเป็ นอาณานิคม การต่อสู ้เพื่อเอกราช ความสัมพันธ์กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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 ประวัติศาสตร์ แคนาดา
3(3-0-6)
(HI 383) (History of Canada)
ศึกษาประวัติศาสตร์ แคนาดาตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึ งปั จจุบนั เน้นในเรื่ องสภาพและวิวฒั นาการ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสมัยเป็ นอาณานิคม การได้เอกราช การสร้าง
ชาติและการขยายดิ นแดน ความเปลี่ ย นแปลง ปั ญหาทางด้านการเมื อง เศรษฐกิ จและสังคม
บทบาทของแคนาดาในสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น
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 ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กา 2
3(3-0-6)
(HI 481) (History of the United States II)
ศึกษาประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่สงครามกลางเมืองถึงสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 เน้น
สมัยการฟื้ นฟูบูรณะชาติภายหลังสงครามกลางเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และนโยบายต่างประเทศในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 บทบาทของสหรัฐอเมริ กาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่และสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์ ลาตินอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(HI 482) (History of Latin America in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริ กาใน
สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 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 ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(HI 483) (History of the United States in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สงครามเย็น
บทบาทของสหรัฐอเมริ กาในฐานะผูน้ าํ โลกเสรี ปั ญหาปั จจุบนั ในสังคมอเมริ กา
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 ประวัติศาสตร์ การทูตสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 484) (Diplomatic History of the United States)
ศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริ กาต่อสถานการณ์ของโลก นับตั้งแต่
สหรัฐอเมริ กาสถาปนาชาติข้ ึนมาจนถึงปั จจุบนั และบทบาทของสหรัฐอเมริ กาในวงการเมือง
ระหว่างประเทศ
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 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 485) (Economic History of the United States)
ศึกษาประวัติศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและทุนนิ ยมของสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่สมัย
อาณานิคมจนถึงปั จจุบนั สาระสําคัญได้แก่ ความคิดทางเศรษฐกิจอันหลากหลาย การทําให้เป็ น
อุตสาหกรรม : นโยบายและเทคโนโลยี รัฐกับการพัวพันในเศรษฐกิจ บทบาทนําในเศรษฐกิ จ
โลก ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ : ผลกระทบต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุ ร กิ จ และการ
แปรเปลี่ยนรู ปสังคม
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 ประวัติศาสตร์ แนวความคิดของสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 486) (Intellectual History of the United States)
ศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงปั จจุบนั เน้นผลงาน
และแนวความคิดที่มีอิทธิ ผลต่อการเมือง 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 ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลาตินอเมริ กากับสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 487) (History of the Relationship between Latin America and the United States)
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งละติ น อเมริ กากั บ สหรั ฐ อเมริ กา ตั้ง แต่ ต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม โดย
เน้ น ลัท ธิ ม อนโร นโยบายเพื่ อ นบ้า นที่ ดี ลัท ธิ นิ ก สั น รวมทั้ง ศึ ก ษาปั ญ หาคลองปานามา
วิกฤติการณ์คิวบาและประเด็นอื่นด้วย
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 ประวัติศาสตร์ การทูตของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 488) (Diplomatic History of the Latin America)
ศึกษาการดําเนินนโยบายทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มลาตินอเมริ กาที่มีต่อ
ประเทศต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มแรกจนถึงปั จจุบนั
A study of the diplomatic procedures, and interrelationships of the Latin American nations
from their beginnings to the present.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง (HIS X9XX)
HIS 3900 ประวัติศาสตร์ แอฟริ กาและตะวันออกกลางโดยสังเขป
3(3-0-6)
(HI 390) (Historical Survey of Africa and the Middle East)
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ แ อฟริ ก าตั้ง แต่ ส มัย อาณานิ ค มจนถึ ง สิ้ น สงครามโลกครั้ งที่ 2 และ
ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลางตั้งแต่สงครามโลกครั้ งที่ 1 จนถึงสิ้ นสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
เน้นถึงอิทธิ พลของยุโรปด้านการเมือง 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 ประวัติศาสตร์ แอฟริ กา 1
(HI 391) (History of Africa I)

3(3-0-6)
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ศึ ก ษาความเป็ นมาของทวีป แอฟริ ก าตั้ง แต่เริ่ ม แรกจนถึ ง ประมาณ ค.ศ. 1800 โดยเน้นด้า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
A study of the political, economic, social and cultural developments in Africa from the
beginning up to 1800 A.D.
HIS 3905 ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
(HI 395) (History of the Middle East)
ศึ ก ษาอารยธรรมและจัก รวรรดิ สํา คัญ ในตะวัน ออกกลาง โดยจะเน้นในด้า นการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคมตะวันออกกลาง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งมูลเหตุ
ของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ
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 ประวัติศาสตร์ แอฟริ กาสมัยอาณานิคม
3(3-0-6)
(HI 490) (History of Africa during the Colonial Period)
ศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของแอฟริ กาในสมัยอาณานิคม การตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรปและมุสลิม การเปลี่ยนศาสนา การค้าทาส การขยายอํานาจของตะวันตกและรู ปแบบการ
ล่าและปกครองอาณานิคม ตลอดจนการต่อต้านของชาวพื้นเมือง
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 ประวัติศาสตร์ แอฟริ กา 2
3(3-0-6)
(HI 491) (History of Africa II)
ศึกษาความเป็ นมาของทวีปแอฟริ กาสมัยเป็ นอาณานิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิ พลของ
ยุโรปที่มีต่อแอฟริ กาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
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 ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลางสมัยใหม่
3(3-0-6)
(HI 495) (History of Modern Middle East)
ศึกษาเชิ งวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตะวันออกกลางตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึ ง
ปั จจุบนั การสร้ างชาติอิสราเอล สงครามระหว่างอิสราเอลและอาหรับ การแข่งอิทธิ พลของ

85
มหาอํา นาจ วิ ก ฤติ ก ารณ์ น้ ํา มัน รวมทั้ง บทบาทของมหาอํา นาจในการสร้ า งสั น ติ ภ าพใน
ตะวันออกกลาง
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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จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MA 103 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
ST 103 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด IT,MA,ST ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AG 103 การเกษตรเบื้องต้น
3
BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CM 103 เคมีเบื้องต้น
3
GY 103 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป
3
SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT,
PH, SC ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HI 102 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GS... /SS.../HE(HA) หมวดพลศึกษา
2

ไม่แตกต่าง

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…./HED หมวดพลศึกษา
2
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
PS 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ภาควิชากําหนด
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205
ภาษาฝรั่งเศส FR 101, FR 102, FR 201, FR 202
ภาษาเยอรมัน GN 101, GN 102, GN 201, GN 202
ภาษาสเปน SN 101, SN 102, SN 201, SN 202
ภาษารัสเซีย RS 101, RS 102, RS 201, RS 202
ภาษาญี่ปุ่น JA 101, JA 102, JA 201, JA 202
ภาษาจีน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202
ภาษามลายู ML 101, ML 102, ML 201, ML 202
ภาษากรี ก GR 101, GR 102, GR 201, GR 202
ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201, KH 202
ภาษาพม่า MM 101, MM 102, MM 201, MM 202
ภาษาลาว LO 101, LO 102, LO 201, LO 202
ภาษาเวียดนาม VI 101, VI 102, VI 201, VI 202
ภาษาเกาหลี KO 101, KO 102, KO 201, KO 202
ภาษาฮินดี HD 101, HD 102, HD 201, HD 202
ภาษาอาหรับ AB 101, AB 102, AB 201, AB 202
ภาษาโปรตุเกส AB 101, AB 102, AB 201, AB 202
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือก
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ภาควิชากําหนด ภาษา
ละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3
หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102, ENG 2401
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002
ภาษาเยอรมัน GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002
ภาษาสเปน SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002
ภาษารัสเซีย RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001, RUS 2002
ภาษาญี่ปุ่น **JPN 1001, **JPN 1002, **JPN 2001, **JPN 2002
ภาษาจีน CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002
ภาษามลายู MAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002
ภาษากรี ก GRK 1001, GRK 1002, GRK 2001, GRK 2002
ภาษาเขมร KHM 1001, KHM 1002, KHM 2001, KHM 2002
ภาษาพม่า MMR 1001, MMR 1002, MMR 2001, MMR 2002
ภาษาลาว LAO 1001, LAO 1002, LAO 2001, LAO 2002
ภาษาเวียดนาม VNM 1001, VNM 1002, VNM 2001, VNM 2002
ภาษาเกาหลี KOR 1001, KOR 1002, KOR 2001, KOR 2002
ภาษาฮินดี HIN 1001, HIN 1002, HIN 2001, HIN 2002
ภาษาอาหรับ ARA 1001, ARA 1002, ARA 2001, ARA 2002
ภาษาโปรตุเกส POR 1001, POR 1002, POR 2001, POR 2002
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
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หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**HI 101 อารยธรรมตะวันตก
**HI 102 อารยธรรมตะวันออก เลือก 1 กระบวนวิชา 3
ซึ่งจะต้องไม่ซ้ าํ กับวิชาที่เลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
HI 221 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3
HI 222 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3
HI 315 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น
3
HI 330 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป
3
HI 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3
HI 351 ประวัติศาสตร์ยโุ รป 1
3
HI 352 ประวัติศาสตร์ยโุ รป 2
3
HI 405 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย3
HI 461 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3
HI 483 ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20
3
HI 495 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่
3
2. วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหลักสูตรได้โดยเสรี
ไม่กาํ หนดระดับของกระบวนวิชา

หลักสู ตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.
2555
หมวดวิชาเอก
63 หน่ วยกิต

1. วิชาเอกบังคับ
33 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
HIS 1001 อารย
ธรรมตะวันตก
HIS 1002 อารย
ธรรมตะวันออก
ซึ่งจะต้องไม่ซ้ าํ
กันกับวิชาที่เลือก
ในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
HIS 2201
ประวัติศาสตร์
ไทย 1
3
HIS 2202
ประวัติศาสตร์
ไทย 2
3
HIS 3105
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
เบื้องต้น
3
HIS 3300
ประวัติศาสตร์
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เอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้
โดยสังเขป
3
HIS 3401
ประวัติศาสตร์
เอเชียใต้
3
HIS 3501
ประวัติศาสตร์
ยุโรป 1
3
HIS 3502
ประวัติศาสตร์
ยุโรป 2
3
HIS 4005
ประวัติศาสตร์
ร่ วมสมัย
3
HIS 4601
ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออก
สมัยใหม่
3
HIS 4803
ประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริ กาใน
คริ สต์ศตวรรษที่
20 3
(HIS 4905 ย้าย
ไปอยูว่ ชิ าเอก
เลือก)
2. วิชาเอกเลือก
30 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยน
กระบวนวิชาใน
หลักสูตรได้โดย
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เสรี
ไม่กาํ หนดระดับ
ของกระบวน
วิชา

หมวดวิชาโทประวัตศิ าสตร์ 24 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทใน
คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์
วิชาโทในคณะดังกล่าว มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็
ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ น
หลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก
และวิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551

หมวดวิชาโท
ประวัตศิ าสตร์
24 หน่ วยกิต
ไม่แตกต่าง

หลักสู ตร
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.
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หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต

นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่
เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ นักศึกษาสามารถเลือก
เรี ยนกระบวนวิชา
RU 300 ฝึ กอาชีพ ในหมวดวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 15 หน่วยกิตแทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษา
จะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา
RU 300 ฝึ กอาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

2555

หมวดวิชาเลือก
เสรี 15 หน่ วย
กิต
ให้นกั ศึกษา
เลือกเรี ยนข้อใด
ข้อหนึ่งเท่านั้น
ดังนี้
1. นักศึกษาจะ
เลือกเรี ยน
กระบวนวิชา
ใดๆ ก็ได้ที่เปิ ด
สอนใน
มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่ไม่
ซํ้ากับกระบวน
วิชาที่เรี ยนเป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชา
โท จํานวนไม่
น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
หากเรี ยน
กระบวนวิชาคู่
ซํ้า คณะ
มนุษยศาสตร์จะ
นับหน่วยกิตให้
เพียงกระบวน
วิชาเดียว
2. นักศึกษา
สามารถเลือก
กระบวนวิชา
RAM 3000 (RU
300)
สหกิจศึกษา
(Cooperative
Education)
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จํานวน 9 หน่วย
กิต แทนหมวด
วิชาเลือกเสรี ได้
และนักศึกษา
ต้องเรี ยน
กระบวนวิชาใด
ๆ ก็ได้ที่เปิ ด
สอนใน
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่ไม่
ซํ้ากับกระบวน
วิชาที่เรี ยนเป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชา
โท จํานวนไม่
น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ไป
หน่ วยกิต
**HI 101 อารยธรรมตะวันตก
3
**HI 102 อารยธรรมตะวันออก
3
HI 103 อารยธรรมโลก
3
HI 315 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น
3
HI 405 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3
HI 411 การกําเนิดและสิ้นสุดระบบอาณานิคม
3
HI 414 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3
HI 213 บทบาทสตรี ในประวัติศาสตร์
3
HI 214 ประวัติศาสตร์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
HI 311 การปฏิวตั ิใน 5 มหาประเทศ
3
HI 312 อารยธรรมเปรี ยบเทียบ
3
HI 313 การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
3
HI 413 ประวัติศาสตร์การทหาร
3
HI 415 การวิจยั และภาคนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์
3

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ไป
หน่ วยกิต
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3
HIS 1003 อารยธรรมโลก
3
HIS 3105 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น
3
HIS 4005 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3
HIS 4101 การกําเนิดและสิ้นสุดของระบบอาณานิคม 3
HIS 4104 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3
-
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ไทย
หน่ วยกิต
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
HI 220 มรดกไทย
3
HI 221 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3
HI 222 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3
HI 223 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3
HI 224 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัย3
รัตนโกสิ นทร์
HI 229 สุโขทัยเพื่อการท่องเที่ยว
3
HI 320 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง 3
การปกครองพ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั
HI 322 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3
HI 323 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
HI 324 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
3
HI 325 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3
HI 326 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สาํ คัญในประเทศไทย 3
HI 327 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3
HI 420 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3
โบราณสถานสําคัญในประเทศไทย
HI 421 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย 3
HI 423 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
3
HI 425 ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นไทย
3
HI 426 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3
HI 427 บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบันต่างๆ ของไทย
3
HI 429 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
HI 329 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทย
3
HI 422 ประวัติศาสตร์ไทยเฉพาะสมัย
3
HI 424 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของไทย
3
HI 428 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ไทย
หน่ วยกิต
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
HIS 2200 มรดกไทย
3
HIS 2201 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3
HIS 2202 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3
HIS 2204 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัย 3
รัตนโกสิ นทร์
HIS 3200 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง 3
การปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั
HIS 3202 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3
HIS 4201 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
HIS 4203 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
HIS 4207 บทบาทของพุทธศาสนาต่อสถาบันต่างๆ ของไทย
-

3
3

3
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่ วยกิต
HI 330 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป
3
HI 333 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 1
3
HI 334 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2
3
HI 335 ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3
HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3
HI 431 ประวัติศาสตร์พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 3
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบนั
HI 432 ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิ งคโปร์ บรู ไน
3
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบนั
HI 434 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3
HI435 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3
HI 436 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชีย
3
ตะวันออกเฉี ยงใต้
HI 437 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 3
และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียใต้
หน่ วยกิต
HI 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3
HI 345 ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
3
HI 346 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคกลาง
3
HI 347 ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามา
3
จนถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ. 1947)
HI 348 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเอเชียใต้
HI 441 ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่
3
HI 442 ประวัติศาสตร์ปากีสถานและบังกลาเทศ
3
HI 444 ประวัติศาสตร์ศรี ลงั กา
3
HI 447 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของอินเดีย
3
HI 448 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3
-

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่ วยกิต
HIS 3300 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยสังเขป 3
HIS 3303 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 1
3
HIS 3304 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2
3
**HIS 3305 ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 3
-

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียใต้
หน่ วยกิต
HIS 3401 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3
HIS 3405 ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
3
HIS 3407 ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามา 3
จนถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ. 1947)
HIS 4401 ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่
-

3
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ยุโรป
หน่ วยกิต
HI 251 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยุโรป
HI 350 ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยกลาง
3
HI 351 ประวัติศาสตร์ยโุ รป 1
3
HI 352 ประวัติศาสตร์ยโุ รป 2
3
HI 353 ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรี กและโรมัน
3
HI 354 ประวัติศาสตร์ยโุ รปต้นสมัยใหม่
3
(ค.ศ.1450-1789)
HI 355 ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยคุ กลาง
3
จนถึง ค.ศ. 1815
HI 358 ประวัติศาสตร์ยโุ รปตะวันออก 1
3
HI 359 ประวัติศาสตร์ยโุ รปตะวันออก 2
3
HI 371 ประวัติศาสตร์จกั รวรรดิรัสเซีย
3
HI 372 ประวัติศาสตร์การทูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย
3
HI 374 ประวัติศาสตร์แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซีย
3
HI 450 ประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่
3
HI 451 ประวัติศาสตร์องั กฤษสมัยใหม่
3
HI 452 ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยใหม่
3
(ค.ศ. 1789-1914)
HI 453 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่
3
HI 454 ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยปั จจุบนั
3
(ค.ศ.1914-ปั จจุบนั )
HI 455 ประวัติศาสตร์เยอรมนีสมัยใหม่
3
HI 456 ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่
3
ค.ศ. 1815-ปั จจุบนั
HI 471 ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต
3
HI 475 ประวัติศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวียต
3
HI 457 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรปสมัยใหม่
3
HI 458 ประวัติศาสตร์แนวความคิดยุโรป
3
HI 459 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ยโุ รป
3
HI 476 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของสหภาพโซเวียต 3
HI 478 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์รัสเซีย
3

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ยุโรป
-

HIS 3500
HIS 3501
HIS 3502
HIS 3503
HIS 3504

หน่ วยกิต

ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยกลาง
ประวัติศาสตร์ยโุ รป 1
ประวัติศาสตร์ยโุ รป 2
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรี กและโรมัน
ประวัติศาสตร์ยโุ รปต้นสมัยใหม่
(ค.ศ.1450-1789)
HIS 3505 ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยคุ กลาง
จนถึง ค.ศ. 1815
HIS 3508 ประวัติศาสตร์ยโุ รปตะวันออก 1
HIS 3701 ประวัติศาสตร์จกั รวรรดิรัสเซีย
HIS 3702 ประวัติศาสตร์การทูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย
HIS 3704 ประวัติศาสตร์แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซีย
HIS 4500 ประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่
HIS 4501 ประวัติศาสตร์องั กฤษสมัยใหม่
HIS 4502 ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยใหม่
(ค.ศ. 1789-1914)
HIS 4503 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่
HIS 4504 ประวัติศาสตร์ยโุ รปสมัยปั จจุบนั
(ค.ศ. 1914-ปั จจุบนั )
HIS 4505 ประวัติศาสตร์เยอรมนีสมัยใหม่
HIS 4506 ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่
ค.ศ.1815-ปั จจุบนั
HIS 4701 ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต
HIS 4705 ประวัติศาสตร์การทูตของสหภาพโซเวียต
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออก
หน่ วยกิต
HI 364 ประวัติศาสตร์เกาหลีก่อนสมัยใหม่
3
HI 366 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์ 3
HI 368 ประวัติศาสตร์จกั รวรรดิจีน
3
HI 461 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3
HI 462 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3
HI 463 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3
HI 464 ประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่
3
HI 465 บทบาทของจีนในกิจการโลก
3
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ อเมริกา
หน่ วยกิต
HI 281 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอเมริ กา
HI 381 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กา 1
3
HI 382 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริ กาตั้งแต่แรกเริ่ ม
3
จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825
HI 383 ประวัติศาสตร์แคนาดา
3
HI 481 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กา 2
3
HI 482 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
HI 483 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
HI 484 ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริ กา
3
HI 485 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
3
HI 486 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริ กา 3
HI 487 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างลาติน
3
อเมริ กากับสหรัฐอเมริ กา
HI 488 ประวัติศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่ม
3
ลาตินอเมริ กา
HI 489 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์อเมริ กา
3
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
HI 291 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแอฟริ กา
และตะวันออกกลาง
HI 390 ประวัติศาสตร์แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
3
โดยสังเขป
HI 391 ประวัติศาสตร์แอฟริ กา
3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออก
หน่ วยกิต
**HIS 3604 ประวัติศาสตร์เกาหลีก่อนสมัยใหม่
3
HIS 3606 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์ 3
HIS 3608 ประวัติศาสตร์จกั รวรรดิจีน
3
HIS 4601 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3
HIS 4602 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3
HIS 4603 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3
HIS 4604 ประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่
3
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ อเมริกา
หน่ วยกิต
HIS 3801 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กา 1
3
HIS 3802 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริ กาตั้งแต่แรกเริ่ ม
3
จนถึงประมาณ ค.ศ. 1825
HIS 3803 ประวัติศาสตร์แคนาดา
3
HIS 4801 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กา 2
3
HIS 4802 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
**HIS 4803 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กาในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 3
HIS 4804 ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริ กา
3
HIS 4805 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา
3
HIS 4806 ประวัติศาสตร์แนวความคิดของสหรัฐอเมริ กา 3
HIS 4807 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างลาติน
3
อเมริ กากับสหรัฐอเมริ กา
HIS 4808 ประวัติศาสตร์การทูตของประเทศในกลุ่ม
3
ลาตินอเมริ กา
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
-

HIS 3900 ประวัติศาสตร์แอฟริ กาและตะวันออกกลาง 3
โดยสังเขป
HIS 3901 ประวัติศาสตร์แอฟริ กา 1
3
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HI 392 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางก่อนสมัยใหม่
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
HI 395 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
HI 490 ประวัติศาสตร์แอฟริ กาสมัยอาณานิคม
HI 491 ประวัติศาสตร์แอฟริ กา 2
HI 492 ประวัติศาสตร์แอฟริ การ่ วมสมัย
HI 493 ประวัติศาสตร์แอฟริ กาใต้
HI 495 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่
HI 496 ความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับกับอิสราเอล
HI 497 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์
แอฟริ กาและตะวันออกกลาง

3

3
3
3
3
3
3
3
3

-

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
HIS 3905 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3
HIS 4900 ประวัติศาสตร์แอฟริ กาสมัยอาณานิคม
3
HIS 4901 ประวัติศาสตร์แอฟริ กา 2
3
HIS 4905 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่
3
-

หลักสู ตรวิชาโท
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
วิชาโทประวัตศิ าสตร์
24 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาต่างๆของหลักสูตรสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในระดับใดก็ได้
ของหมวดวิชาเดียวกัน หรื อหลายวิชาก็ได้ รวมกันให้
ครบ 24 หน่วยกิต

ไม่แตกต่าง

99

ภาคผนวก ค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

97 - 108

(Curriculum Mapping)

109

ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร

110
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายศฤงคาร
พันธุ์พงศ์
นางเพ็ญศรี
ภูมิถาวร
นายจีรพล
เกตุจุมพล
นายทวี
ทวีวาร

นางสุภาภรณ์
จินกามณี โรจน์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

M.A.
ศศ.บ.

History
ประวัติศาสตร์

Towa State University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สหรัฐอเมริ กา
ไทย

2529
2518

รองศาสตราจารย์

M.A.
ศศ.บ.

History
ศิลปศาสตร์

Lincoln University

สหรัฐอเมริ กา
ไทย

2518
2515

อ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์

ไทย
ไทย

2539
2535

B.A.(Honor)

Pali and
Sanskrit

India

1917

M.A.
Ph.D.

History
History

India India

อบ.
(เกียรตินิยม)
อม.

ประวัติศาสตร์

Magadh University,
Magadh University,
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

1975
1975
2515

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2519

อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ดร.

รองศาสตราจารย์

หมายเหตุ ลําดับที่ 1 – 3 เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ลําดับที่ 4 – 5 เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Magadh University,
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนในหลักสู ตร
ชื่ อ – สกุล
นายศฤงคาร พันธุพงศ์
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

M.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

History
ประวัติศาสตร์

สถาบัน

Iowa University
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา

U.S.A.
ไทย

2528
2518

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ศฤงคาร พันธุ์พงศ์.(2548). ประวัติศาสตร์ สเปนยุคใหม่(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
________________.(2549). อารยธรรมตะวันตก(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
________________.(2549). ประวัติศาสตร์ ยโุ รป 2 (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประเภทบทความ
________________.(2531). สาเหตุที่องั กฤษทําสนธิ สัญญาเป็ นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ 1902.
วารสารรามคําแหง ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1, 87-102
________________.(2545). สงครามครู เสดครั้งที่ 4. วารสารรามคําแหง ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2, 45-64
________________.(2551). พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 กับการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ, วารสารรามคําแหง ปี ที่
25 ฉบับที่ 3, 50-51
________________.(2552). สงครามไครเมีย, วารสารรามคําแหง ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1 , 24-41
________________.(2553). การจัดกลุ่มไตรพันธมิตรก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1, วารสาร
รามคําแหง ปี ที่ 26 ฉบับที่ 4 , 147-161
________________.(2553). สงครามโลกสื บราชสมบัติสเปน, วารสารรามคําแหง ปี ที่ 27
ฉบับที่ 1 , 80-91
________________.(2553). สเปนกับหนทางที่นาํ ไปสู่ สงครามการเมือง, วารสารรามคําแหง ปี ที่ 27
ฉบับที่ 2 , 102-118.
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

9
9

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ชื่ อ – สกุล
นายจีรพล เกตุจุมพล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ประเภทบทความ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

9
9

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2539
2534

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ชื่ อ – สกุล นายปฐม ตาคะนานันท์
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ประเภทบทความ
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

6
6

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2549
2542

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ชื่ อ – สกุล นางเพ็ญศรี ภูมิถาวร
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

อ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2549
2542

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
เพ็ญศรี ภูมิถาวร.(2549). อารยธรรมตะวันโลก(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประเภทบทความ
______________(2549). ประวัติศาสตร์ ยโุ รปตะวันออก(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
______________.(2549). ประวัติศาสตร์ องั กฤษสมัยใหม่(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
______________.(2549). ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยปั จจุบนั ค.ศ. 1914-ปัจจุบนั (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภทบทความ
ภาระงานสอน

ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

8
8

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ชื่ อ – สกุล นางศิวพร ชัยประสิ ทธิกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2549
2542

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ศิวพร ชัยประสิ ทธิกุล.(2549). อารยธรรมโลก(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเภทบทความ
______________.(2549). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป(พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
______________.(2549). ประวัติศาสตร์เอเชียใต้(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ภาระงานสอน

ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

9
9

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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2

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
2

2

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา
51 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
และเป็ นผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้
ปฏิ บตั ิงานมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรภาคบังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
2

2

2

2

2

2
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5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิ กสภาเขต สมาชิ กสภาเมืองพัทยา สมาชิ ก
สภาเทศบาล สมาชิ กสภาตําบล สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล
หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชา
อื่นในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอด
ทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา
สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานัก
บริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้
กําหนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
สมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจาก
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ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์
ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
2 ฉบับ
ในกรณี ที่ใ ช้คุ ณ วุฒิ ตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้อ งมี หนังสื อ รั บ รองจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่ วยงานที่เคยปฏิ บตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วย
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสาร
ตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจาก
ต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ น
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นักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้า
เป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิการบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรื อ
หลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ น
รวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตาม
วิธีการที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึกษากําหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นวิชา
ที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
ข้อ 14 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวน
วิชาตามที่คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจ
สมัครเข้าเป็ นนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งได้
การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้
สิ ทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต
สะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้
ก่อน การขอใช้สิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตาม
วรรคแรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
2

2

2

2

2

2

122

ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและ
การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเป็ นนักศึ กษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึ กษา ค่า
สมาชิ กหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตาม
วรรคแรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็จสิ้ น
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ถื อว่าไม่มีส ถานภาพนัก ศึ ก ษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา และรับลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
เป็ นต้นไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01,
02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละ
ปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อ
เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ
หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจํา
คณะและเลขประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่
แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนหรื อไม่กไ็ ด้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเอง
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ต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน
จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24
หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอ
ลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจ
อนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้ อน การอนุ มตั ิ น้ ี ให้ล งนาม อนุ มตั ิ ในแบบคําร้ องหรื อเอกสารตามที่ ม หาวิทยาลัย
กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน
มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษาเพื่ อรั บปริ ญญาตรี กํา หนดไม่ให้เกิ น 8 ปี การศึ ก ษา การนับ
ระยะเวลา 8 ปี การศึ ก ษา ได้ค าํ นวณเป็ นภาคการศึ ก ษา โดยให้ถื อ ว่า 1 ปี การศึ ก ษามี 2 ภาค
การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั
รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับ
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัคร
กลับเข้าเป็ น นัก ศึ ก ษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่ คณะกรรมการประจําคณะที่ รับเข้าศึ ก ษา
เห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ น
การให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาใน ปี การศึกษา หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2
(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18
สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนใน
ชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
system) คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ใน
สาขาวิ ช านั้น ๆ แก่ นัก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้ คณะหรื อ ภาควิ ช าต่ า งๆ จะไม่ เ ปิ ดสอน
กระบวนวิชาซํ้ากัน
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15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวน
วิชา (Course) กระบวนวิชาหนึ่ งๆ กําหนดเนื้ อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่ วยกิ ต (Semester
credit) และทําการสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับ
จากมหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ตลอด 1
ภาคการศึกษา กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดย
ปกติใช้เวลา 2 ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ
3 หน่วยกิต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํา
กระบวนวิชาจํานวนหน่ วยกิ ต ชื่ อเต็มของกระบวนวิชา เนื้ อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น
และพื้นฐานของนักศึกษาที่ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสอง
ภาคต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่
ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัว
กระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่
สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา
ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้น
ไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน
กระบวนวิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
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15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชา
ใหม่ที่ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชา
ด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ น
นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึ กษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาค
การศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน
ปลายภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อ
ได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
สอบซ่อมหนึ่งครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อ
ภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบ
ซ่ อมต้อ งดําเนิ น การ ลงทะเบี ยนและสอบซ่ อ มในภาค 2 ของปี การศึ ก ษาเดี ย วกันนั้น ส่ ว น
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อม
ต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้
ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และต้องไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้
แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น
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16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ
สอบละนักศึ กษาที่ลงทะเบียนสอบซ่ อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณี ใด ๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้
ระบบการให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดง
คุณภาพการเรี ยน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึ ง
คุณภาพตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้
นับเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หาก
กระบวนวิชานั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับค่าระดับคะแนนครั้ งสุ ดท้ายเป็ นหน่ วยกิ ต
สะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็ นกระบวน
วิชาที่เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวน
วิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิช าที่ นัก ศึ ก ษา สอบได้ตลอดหลัก สู ตรเท่า นั้น สํา หรั บ ใบรั บรองผลการศึ ก ษาของ
นักศึ กษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average)
(G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนี้
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G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอก
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อี ก ไม่ไ ด้ ยกเว้น ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ล งทะเบี ยนเรี ย นในกระบวนวิช าที่
มหาวิ ท ยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึ ก ษานั้น ให้ขอ ค่า หน่ ว ยกิ ต คื นหรื อขอเปลี่ ยนไป
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่า
หน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวน
วิชาใดที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สําเร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปนั้น เป็ นโมฆะ และให้ย กเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นนั้น ส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้าย
โดยยื่ น คํา ขอตามแบบ พิ ม พ์ข องมหาวิ ท ยาลัย ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและสถานที่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียน
เรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบ
หลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคื นเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่าลงทะเบี ยนเรี ยน และค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยนวิชานั้นไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
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19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่ อ น ต่ อ มารู ้ ผ ลว่ า สอบได้ค รบตามหลัก สู ต ร นัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ัน มี สิ ท ธิ ข อคื น เงิ น
ค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย หน่ วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรง
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ
ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอ
ชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้ นักศึ กษาจะต้องยื่นคําขอรับ
ปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง
และเข้าเป็ นนักศึ กษาตามข้อ 10 ต้องศึ ก ษาให้ได้หน่ ว ยกิ ตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบ
หลักสู ตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตาม
หลักสู ตรและมีความประพฤติดี และมีหน่ วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับ
คะแนน G ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้
กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่ งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตร
ใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่ งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น
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สําหรับผูส้ มัครที่มีหน่ วยกิ ตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึ กษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ.
2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชา
เพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น
นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิต
ที่กาํ หนดไว้ ในหลัก
สู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมด
สิ้ นเสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ
3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1
เดือน มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสม
ไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะ
และขนาดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่ ง
ได้หน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดีมีอาํ นาจสั่ง
และปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
2

2

2

2

2

2

2

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
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2

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
2

2

2

ปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ
14 และความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกี ยจ หรื อโรคสําคัญที่
จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทําความผิด หรื อมี
ความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่ วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิ น 18 หน่ วยกิ ต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิให้ลงนามอนุ มตั ิในแบบคําร้องหรื อ
เอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร
4 ปี ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณ
เป็ นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่
ผลของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ น
อันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิ ท ยาลัย อาจเที ย บหน่ ว ยกิ ต สะสมให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ ส มัค รกลับ เข้า เป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัคร
จะต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซํ้าซ้อน
กับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มี หน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิ ต จึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้
ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวน
หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี
และไม่นอ้ ยกว่า 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้น
ได้เช่นกัน
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ โอนมาจากสถาบันอุ ด มศึ ก ษาอื่ นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10
ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้า
ศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่
สัง กัด และมายื่นคํา ขอรั บ ปริ ญญาตามวิธี ก ารที่ ม หาวิท ยาลัย กํา หนด ที่ สํา นัก บริ ก ารทางวิช าการและ
ทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
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ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

2

2

ลงนาม

2

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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