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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะ / ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Philosophy
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ปรัชญา)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Philosophy)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy)
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 ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
☒ สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
☐ ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ ................................................................
☐ ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ............................................................................................
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
☒ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
☐ ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
☐ ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ 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 5.5
ครั้งที่ 21/ 2555 เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
☒ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 7/ 2555
วาระที่ 4.22 เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 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. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักวิจยั
8.4 อนุศาสนาจารย์
8.5 นักเขียน
8.6 นักแปล

4

8.7 รับราชการในหน่วยงานต่างๆ
8.8 พนักงานบริ ษทั
8.9 อาชีพอิสระ
9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ลําดับ
ที่
1

นายวิโรจ นาคชาตรี

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์

2

นายไม้ สงวนสกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.

นางปานทิพย์ ศุภนคร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

อ.ม.
ศศ.บ
M.A.(Hons.)
พธ.บ
(เกียรตินิยม)

ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญา
Philosophy
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Madras
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ไทย
ไทย
India
ไทย

2536
2533
2534
2532

อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม)

ปรัชญา
ปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2518
2515

คุณวุฒิ
การศึกษา

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง และวิทยา
เขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ในปั จจุบนั ระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก ดังนั้น
บุคคลทุกสายอาชีพจําเป็ นต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้
ระบบเศรษฐกิจดําเนิ นต่อไปได้อย่างเป็ นปกติ
11.1.2 เนื่องจากทางด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันสู ง นอกจากการมีองค์ความรู ้ในแต่ละสาย
อาชีพแล้ว บุคคลจําเป็ นต้องมีความรอบรู ้ในเรื่ องของการดําเนินชี วติ มีวิจารณญาณ
คิดเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งบุคคลประเภทดังกล่าวนี้ยอ่ มประสบความสําเร็ จ
ในด้านการประกอบอาชีพ และเป็ นกําลังสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนขึ้น มีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น ทํา
ให้มีความจําเป็ นที่ตอ้ งคํานึงถึงความคิดเห็นที่แตกต่างของคนในสังคม มีโลกทัศน์
ชีวทัศน์ที่เหมาะสมในการดํารงตนอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั
11.2.2 การดําเนินชีวติ ในสังคมปั จจุบนั ต้องประสบกับภาวะบีบคั้นในหลายด้าน การใช้
แนวคิดทางปรัชญาไปใช้ในการดํารงชีวติ จะทําให้การใช้ชีวติ มีความสุ ขยิง่ ขึ้น
สามารถนํามาใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับสู งให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น และนําไปสู่
การเติมเต็มทางด้านจริ ยธรรมของสังคม
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 หลักสู ตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ มีความตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม และ
สามารถนําคุณธรรม จริ ยธรรมมาใช้เป็ นหลักในการดําเนินชีวติ
12.1.2 ต้องสร้างหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน มีความเป็ นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปั จจุบนั
12.1.3 หลักสู ตรต้องเป็ นไปเพื่อการนําความรู ้สู่ปวงชน คือ ผูเ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู้ที่
ได้รับถ่ายทอดสู่ สังคมได้ รวมถึงสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุน่
และความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
12.2.2 สถาบันต้องประสานความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําความรู ้สู่ปวงชน และมีความเป็ น
สากล
12.2.3 สถาบันต้องจัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรู ปแบบร่ วมมือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่าง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ นําวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
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
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
LIS 1001
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
RUS 1002
RUS 2001
RUS 2002 **JPN 1001
**JPN 1002 **JPN 2001 **JPN 2002
CHI 1001
CHI 1002
CHI 2001
CHI 2002
MAL 1001
MAL 1002
MAL 2001
MAL 2002
GRK 1001
GRK 1002
GRK 2001
GRK 2002
KHM 1001 KHM 1002 KHM 2001
KHM 2002 MMR 1001 MMR 1002 MMR 2001 MMR 2002 LAO 1001
LAO 1002
LAO 2001
LAO 2002
VNM 1001 VNM 1002 VNM 2001
VNM 2002 KOR 1001
KOR 1002
KOR 2001
KOR 2002
HIN 1001
HIN 1002
HIN 2001
HIN 2002
ARA 1001
ARA 1002
ARA 2001
ARA 2002
POR 1001
POR 1002
POR 2001
POR 2002
THA 1001
THA 1002
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นที่ตอ้ งมาเรี ยน
ศึกษาทัว่ ไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
PHI 1000 (PY 100) หลักการดํารงชีวติ ในสังคม
PHI 1001 (PY 101) วัฒนธรรมและศาสนา
PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบื้องต้น
PHI 1005 (PY 105) ตรรกวิทยาเบื้องต้น
PHI 1007 (PY 107) การใช้เหตุผล
PHI 2103 (PY 213) พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
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13.3 การบริ หารการจัดการ
13.3.1 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระบบการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคณะและทุก
สาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ภาควิชาปรัชญาเปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้จะต้อง
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่ และไม่ซ้ าํ ซ้อนกับ
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก หรื อวิชาโทที่ได้เรี ยนไปแล้ว
13.3.2 มีการบูรณาการสอนร่ วมกับภาควิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
รู ปแบบของกลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไป การเปิ ดเป็ นวิชาโท และวิชาเลือกของปริ ญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ การดําเนินการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาโท
และวิชาเลือกให้กบั คณะต่างๆในภาคปกติ

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
รอบรู ้วชิ าการ วิจารณญาณดี มีคุณธรรมนําชีวติ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
ช่วยให้ผศู ้ ึกษาสามารถนําแนวคิดทางปรัชญาไปใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ขยิง่ ขึ้นและ
สามารถใช้เป็ นพื้นฐานการศึกษาในระดับสู งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการศึกษา
ทางด้านจริ ยธรรม อันนําไปสู่ การเติมเต็มความต้องการทางด้านจริ ยธรรมของสังคม
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เนื่องจากสภาพสังคมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ปั ญหาที่มนุษย์
พยามยามแสวงหาคําตอบจึงมีมากมายและทวีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดแนวคิดทางปรัชญาที่
หลากหลาย และเพื่อสนองตอบต่อสภาพปั ญหาต่างๆ ที่มนุษย์ตอ้ งเผชิญ ปรัชญาประยุกต์ในหลาย
ประเด็นจึงเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจและควรนํามาศึกษาค้นคว้าเป็ นอย่างยิง่ ภาควิชาปรัชญาจึงเห็นสมควร
ให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้มีวชิ าที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบนั
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในแนวคิดทางปรัชญาต่างๆ
2) เพื่อให้นกั ศึกษามีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ สามารถแก้ปัญหาชีวติ และสังคมได้โดยอาศัยวิธีการ
และแนวคิดทางปรัชญาต่าง ๆ
3) เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักในคุณธรรม และนําคุณธรรมมาใช้เป็ นหลักดําเนินชีวติ เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีกบั บุคคลอื่น ๆ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู ้ในวิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีเหตุผล
และมีวจิ ารณญาณอันถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ เสมอ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ในทางปรัชญา เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อในสถาบันชั้นสู งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
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2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานไม่ต่าํ กว่า
ที่ สกอ. กําหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
ส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้านอก
ห้องเรี ยนของนักศึกษา

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
1. เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสู ตร

จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ 1. การเข้าอบรมเพิม่ พูนความรู้และ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
ทักษะการสอนของอาจารย์
การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรี ยน 2. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาไป
ของนักศึกษา
ทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม

ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
โดยศึกษาข้อมูลจากสถิติและ
ผลวิจยั
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับ
การเรี ยนการสอนและวิจยั เพื่อ การเพิ่มพูนความรู ้และ
เพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ โดยจัดให้มี
ประสบการณ์ให้ทนั ต่อ
การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และสัมมนา รวมถึงแนะนํา
ข้อมูลแหล่งทุนที่สนับสนุน
การทําวิจยั

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
1. จํานวนคณาจารย์ที่ได้เพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์ ศึกษาดู
งาน ประชุม อบรม สัมมนา
2. จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในแต่ละปี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
☒ ระบบทวิภาค
☐ ระบบไตรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มี
☒ มี
☐ ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
☐ มี
☒ ไม่มี

☐ ระบบจตุรภาค
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
ข้อ 5 และข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้า
ชั้นเรี ยน และนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาสาขาวิชาปรัชญา ในระหว่างปี การศึกษา 2555- 2559
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ชั้นปี ที่ 1
150
150
150
150
150
ชั้นปี ที่ 2
100
100
100
100
ชั้นปี ที่ 3
75
75
75
ชั้นปี ที่ 4
50
50
รวม
150
250
325
375
375
นักศึกษาทีค่ าดว่าจะ
50
50
สํ าเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
จํานวนเงิน
2555
2556
2557
ค่าตอบแทน
500,000
525,000
550,000
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
40,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
50,000
100,000
100,000
860,000
947,500
985,000
รวม

2558
575,000
20,000
40,000
100,000
1,022,500

2559
600,000
20,000
40,000
100,000
1,060,000

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู 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
☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
☐ แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
☐ อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร เป็ นดังนี้
หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต
จํานวนร้อยละ
วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
29.17
วิชาเอก
63
43.75
วิชาโท
24
16.67
วิชาเลือกเสรี
15
10.41
จํานวนหน่วยกิตรวม
144
100.00
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รายวิชาในหมวดต่ างๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)
(บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในข้อ ก หรื อ ข 1 กระบวนวิชา
ก วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
(IT 105)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3
(MA 103)
(Basic Mathematics)
STA 1003
สถิติเบื้องต้น
3
(ST 103)
(Introduction to Statistics)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
ข วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003
การเกษตรเบื้องต้น
3
(AG 103)
(Introduction to Agriculture)
**BIO 1001
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
(BI 103)
(Introduction to Biology)
CMS 1003
เคมีเบื้องต้น
3
(CM 103)
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
(GY 103)
(Introduction to Geology)
MET 1003
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
(MT 103)
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
(Introduction to Physics)
SCI 1003
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
(SC 103)
(Basic Science)
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หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
ART 1003
ศิลปวิจกั ษณ์
(AR 103)
(Art Appreciation)
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
MSA 1003
ดนตรี วจิ กั ษณ์
(MU 103)
(Music Appreciation)
HIS 1001
อารยธรรมตะวันตก
(HI 101)
(Western Civilization)
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
HIS 1002
อารยธรรมตะวันออก
(HI 102)
(Eastern Civilization)
HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(HI 121)
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(IS 101)
(Information and Technology for Searching)
PHI 1003
ปรัชญาเบื้องต้น
(PY 103)
(Introduction to Philosophy)
GAS…/HED
พลศึกษา

หน่วยกิต
2

3
3
2
3
2

ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
(GS 101)
(Sports and exercise for Health)
GAS 2601
กรี ฑา 1
(GS 251)
(Track and Field 1)
GAS 2611
ว่ายนํ้า 1
(GS 241)
(Swimming 1)
GAS 2701
ฟุตบอล 1
(GS 271)
(Soccer 1)
GAS 2711
บาสเกตบอล 1
(GS 281)
(Basketball 1)
GAS 2721
วอลเลย์บอล 1
(GS 291)
(Volleyball 1)
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GAS 2801
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
(SS 237)
(Body Conditioning)
GAS 2802
เกมเบ็ดเตล็ด
(GS 231)
(Minor Game)
GAS 2803
กิจกรรมเข้าจังหวะ
(GS 233)
(Rhythmic Activities)
GAS 3504
ตะกร้อ
(GS 375)
(Takraw)
GAS 3601
เทนนิส 1
(GS 341)
(Tennis 1)
GAS 3801
ศิลปป้ องกันตัว
(GS 343)
(Self - Defense)
GAS 4605
แบดมินตัน
(GS 448)
(Badminton)
GAS 4804
โยคะ
(GS 440)
(Yoga)
HED 1101
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
(HA 101/HE 101)
(Health Promotion for Life)
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
LAW 1004
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
(LW 104)
(Introduction to Law)
POL 1100
รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
(PS 103)
(Introduction to Political Science)
3
ECO 1003
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
(EC 103)
(General Economics)
PSY 1001
จิตวิทยาทัว่ ไป
(PC 103)
(General Psychology)
SOC 1003
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
(SO 103)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ภาควิชากําหนดภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
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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 2001 (SN 202)
ภาษารัสเซี ย RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201), RUS 2002 (RS 202)
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
THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(TH 101)
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
(TH 102)
(Introduction to Thai Literature)

หน่วยกิต
3
3
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(2) หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิตรวม
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก

63 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 36 หน่ วยกิต
PHI 1005
(PY 105)
PHI 1007
(PY 107)
PHI 2005
(PY 205)
PHI 2203
(PY 223)
PHI 2303
(PY 233)
PHI 2304
(PY 234)
PHI 2305
(PY 235)
PHI 3103
(PY 313)
PHI 3301
(PY 331)
PHI 3306
(PY 336)
PHI 3307
(PY 337)
PHI 4204
(PY 424)
PHI 4304
(PY434)

ตรรกวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Logic)
เลือก 1 กระบวนวิชา
การใช้เหตุผล
(Reasoning)
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
(Introduction to Symbolic Logic)
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
(Ancient Indian Philosophy)
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
(Ancient Western Philosophy)
ญาณวิทยา
(Epistemology)
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
(Medieval Western Philosophy )
พุทธปรัชญาเถรวาท
(Theravada Buddhist Philosophy )
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
(Modern Western Philosophy 1)
จริ ยศาสตร์
(Ethics)
สุ นทรี ยศาสตร์
(Aesthetics)
ปรัชญาไทย
(Thai Philosophy)
อภิปรัชญา
(Metaphysics)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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- วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ได้ทุกกระบวนวิชาที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาที่บงั คับไว้แล้ว ทั้งนี้ตอ้ งประกอบด้วยกระบวนวิชาใน
ระดับ3000 - 4909 (300 – 499) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยน
วิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ
2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้นๆ และกรณี ที่
กฎเกณฑ์วชิ าโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษา
ที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3) สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของ
คณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4) กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่นๆในการเรี ยนวิชาโทใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1. นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต หาก
เรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. RAM 3000 สหกิจศึกษา

9(0-40-10)

(RU 300) Cooperative Education
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
จํานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใดๆก็ได้ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชาโท
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.1.3 คําอธิ บายความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขประจําวิชา
สาขาวิชาปรัชญา แบ่งวิชาต่าง ๆ ออกเป็ น 5 หมวดวิชา คือ
หมวดปรัชญาพื้นฐานทัว่ ไป
PHI 0000 (PY 000)
หมวดศาสนาและปรัชญาตะวันออก
PHI 0100 (PY 010) ศาสนา
PHI 0200 (PY 020) ปรัชญาตะวันออก
หมวดปรัชญาตะวันตก
PHI 0300 (PY 030)
หมวดปรัชญาประยุกต์
PHI 0400 (PY 040)
PHI 0500 (PY 050)
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
หมวดปรัชญาพื้นฐานทัว่ ไป
หน่วยกิต
PHI 1000 หลักการดํารงชีวติ ในสังคม
3
(PY 100) (Principles for Living in a Society)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3
(PY 101) (Culture and Religion)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
PHI 1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3
(PY 105) (Introduction to Logic)
PHI 1007 การใช้เหตุผล
3
(PY 107) (Reasoning)
PHI 2005 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
3
(PY 205) (Introduction to Symbolic Logic)
หมวดศาสนาและปรัชญาตะวันออก
หน่วยกิต
หมวดศาสนา
PHI 2100 หลักพระพุทธศาสนา
3
(PY 210) (Buddhist Principles)
PHI 2102 หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น
3
(PY 212) (Introduction to Buddhist Psychological Principles)
PHI 2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
3
(PY 213) (Introduction to Buddhism)
PHI 2104 พระพุทธศาสนากับปั ญหาสังคม
3
(PY 214) (Buddhism and Social Problems)
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PHI 3103 พุทธปรัชญาเถรวาท
(PY 313) (Theravada Buddhist Philosophy )
*PHI 3104 พุทธศาสนาในประเทศไทย
(Thai Buddhism)
PHI 3106 การเจริ ญสมาธิ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
(PY 316) (Buddhist Meditation)
PHI 3107 มนุษย์และความเป็ นจริ งของชีวติ ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา
(PY 317) (The Buddhist Concept of Man and the Truth of Life)
*PHI 3109 ศาสนาปฐมบรรพ์
(Primitive religion)
PHI 4101 ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ
(PY 411) (Buddhist Philosophy of Education)
*PHI 4102 พุทธจริ ยศาสตร์ ร่วมสมัย
(Contemporary Issues of Buddhist Ethics)
PHI 4103 พุทธปรัชญามหายาน
(PY 413) (Mahayana Buddhist Philosophy)
PHI 4104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม
(PY 414) (Introduction to Metaphysics in Buddhism)
หมวดปรัชญาตะวันออก
PHI 2203 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
(PY 223) (Ancient Indian Philosophy)
PHI 2204 ปรัชญาอิสลาม
(PY 224) (Philosophy of Islam)
PHI 2205 ปรัชญาจีน
(PY 225) (Chinese Philosophy)
PHI 2206 ปรัชญาญี่ปุ่น
(PY 226) (Japanese Philosophy )
*PHI 3201 ศาสนศาสตร์ เบื้องต้น
(Introduction to Religious Studies)
PHI 3203 ปรัชญาอินเดียร่ วมสมัย
(PY 323) (Contemporary Indian Philosophy)

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
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PHI 4201 แนวคิดและผลงานสําคัญของนักคิด
3
ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
(PY 421) (Major Thoughts and Works of Buddhist Thinkers in Thailand)
PHI 4203 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก
3
(PY 423) (Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World)
PHI 4204 ปรัชญาไทย
3
(PY 424) (Thai Philosophy)
PHI 4205 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
3
(PY 425) (Comparative Religion)
*PHI 4206 ศาสนาโลกในโลกสมัยใหม่
3
(World Religions and the Modern World)
หมวดปรัชญาตะวันตก
PHI 2303 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
(PY 233) (Ancient Western Philosophy)
PHI 2304 ญาณวิทยา
(PY 234) (Epistemology)
PHI 2305 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
(PY 235) (Medieval Western Philosophy )
PHI 2306 ปรัชญาจิต
(PY 236) (Philosophy of Mind)
PHI 3301 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
(PY 331) (Modern Western Philosophy 1)
PHI 3302 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2
(PY 332) (Modern Western Philosophy II)
PHI 3306 จริ ยศาสตร์
(PY 336) (Ethics)
PHI 3307 สุ นทรี ยศาสตร์
(PY 337) (Aesthetics)
PHI 3308 ปรัชญาอเมริ กนั
(PY 338) (American Philosophy)
PHI 4304 อภิปรัชญา
(PY 434) (Metaphysics)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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PHI 4305 ปรัชญาตะวันตกร่ วมสมัย
(PY 435) (Contemporary Western Philosophy)
*PHI 4306 ปรัชญาหลังนวยุคและอถรรถปริ วรรต
(Postmodernism and Hermeneutics)
PHI 4307 ปรัชญาเอกซิสเต็นเชียลลิสต์
(PY 437) (Existentialist Philosophy)
PHI 4308 ปรัชญาเปรี ยบเทียบเบื้องต้น
(PY 438) (Introduction to Comparative Philosophy)
หมวดปรัชญาประยุกต์
PHI 2400 ปั ญหาปรัชญาในกฎหมาย
(PY 240) (Philosophical Issues in Laws)
PHI 2401 ปรัชญาศาสนา
(PY 241) (Philosophy of Religion)
PHI 2402 ปรัชญาว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ
(PY 242) (Philosophy and National Security)
PHI 2405 ปรัชญาว่าด้วยความตาย
(PY 245) (Philosophy of Death)
PHI 2406 จริ ยศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
(PY 246) (Ethics and the Environment)
PHI 2407 จริ ยศาสตร์ธุรกิจ
(PY 247) (Business Ethics)
PHI 2408 ชีวจริ ยศาสตร์
(PY 248) (Bioethics)
PHI 2409 ปั ญหาปรัชญาในประวัติศาสตร์
(PY 249) (Philosophical Issues in History)
PHI 3401 ปรัชญาการปกครองแนวศาสนา
(PY 341) (Religious Thinking in Politics)
PHI 3402 ปั ญหาปรัชญาในเศรษฐศาสตร์
(PY 342) (Philosophical Issues in Economics)
PHI 3403 ปรัชญาสังคม
(PY 343) (Social Philosophy)
PHI 3404 ปรัชญาภาวะสตรี
(PY 344) (Feminism : Philosophy of Women)

3
3
3
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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**PHI 3405 ปรัชญาในภาพยนตร์
3
(PY 244) (Philosophy in Movies)
*PHI 4402 วัฒนธรรมและศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3
(Culture and Religion in ASEAN countries)
PHI 4403 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันตก
3
(PY 443) (Philosophical Issues in Political Ideals of the Western World)
*PHI 4404 ปรัชญาความรัก
3
(PY 444, PY 445) (Philosophy of Love)
PHI 4405 ปรัชญาในวรรณคดี
3
(PY 445) (Philosophy in Literature)
PHI 4406 ศาสนากับสังคม
3
(PY 446) (Religion and Society)
*PHI 4407 การเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรม
3
(Dialogue of Cultures and Civilizations)
PHI 4408 ปรัชญาภาษา
3
(PY 448) (Philosophy of Language)
PHI 4409 หัวข้อที่น่าสนใจในปรัชญา
3
(PY 449) (Selected Topics in Philosophy)
3.1.5

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

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

อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
อารยธรรมตะวันออก
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ปรัชญาเบื้องต้น
ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 1
รวม

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(3) หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
ART 1003
MSA 1003
ECO 1003
LAW 1004
PSY 1001
POL 1100
HIS 1201
THA 1002
…………..
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
…………..

ศิลปวิจกั ษณ์
2 หน่วยกิต
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
ดนตรี วจิ กั ษณ์
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
จิตวิทยาทัว่ ไป
3 หน่วยกิต
รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 หน่วยกิต
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3 หน่วยกิต
คณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
กรี ฑา 1
ว่ายนํ้า 1
ฟุตบอล 1
บาสเกตบอล 1
วอลเลย์บอล 1
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
เกมเบ็ดเตล็ด
เลื อกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2 หน่วยกิต
ตะกร้อ
เทนนิส 1
ศิลปป้ องกันตัว
แบดมินตัน
โยคะ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 2
3 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
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…………..
PHI 1005
PHI 1007
PHI 2203
PHI 2303
PHI 4204
…………..

…………..
PHI 2005
PHI 2305
PHI 3103
PHI 3301
…………..

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3
ตรรกวิทยาเบื้องต้น
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
การใช้เหตุผล
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ปรัชญาไทย
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
พุทธปรัชญาเถรวาท
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
วิชาโท 1 กระบวนวิชา

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

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
PHI 2304
PHI 4304
…………..
…………..

ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
PHI 3306
PHI 3307
…………..
…………..

จริ ยศาสตร์
สุ นทรี ยศาสตร์
วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

…………..
…………..

วิชาเอกเลือก 5 กระบวนวิชา
วิชาโท 2 กระบวนวิชา

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต

…………..

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรื อ
15 หน่วยกิต
RAM 3000 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.)

25

ลําดับ
ที่
1.

3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์

นางลักษณวัต
ปาละรัตน์

2.

นายวิโรจ นาคชาตรี

รองศาสตราจารย์

3.

นายไม้ สงวนสกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4.

นางปานทิพย์
ศุภนคร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวตรี นุช
พลางกูร

อาจารย์

5.

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

อ.ด.
M.A.

ปรัชญา
Philosophy

อ.ม.
B.A.(Hons.)
อ.ม.
ศศ.บ

ปรัชญา
Philosophy
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญา

M.A.(Hons.)
พธ.บ
(เกียรตินิยม)
อ.ม.

Philosophy
ปรัชญา

อ.บ.
(เกียรตินิยม)
ศศ.ม
ศศ.ม
ศศ.บ

สถานศึกษา

ประเทศ

ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหรัฐอเมริ กา
The University of
Oklahoma
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออสเตรเลีย
Flinders University
ไทย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2535
2535
2523
2520
2536
2533

อินเดีย
ไทย

2534
2532

ปรัชญา

University of Madras
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2518

ปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2515

ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2545
2537

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2525
2518
2535

3.3 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
1. นางสาวนงเยาว์ ชาญณรงค์
2.

นางลักษณวัต ปาละรัตน์

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

3.

นายวิโรจ นาคชาตรี

รองศาสตราจารย์

4.

นางสาวนฤมล มารคแมน

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
อ.ม.
ศศ.บ
อ.ด.

สาขาวิชา
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา

M.A.

Philosophy

อ.ม.

ปรัชญา

B.A.(Hons.)
อ.ม.
ศศ.บ
Ph.D
อ.ม.

Philosophy
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญา
Philosophy
ปรัชญา

อ.ม.

ภาษาญี่ปุ่น

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไทย
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย
The University of
สหรัฐอเมริ กา
Oklahoma
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย
Flinders University
ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไทย
Magadh University
อินเดีย
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
ไทย
มหาวิทยาลัย

2530
2523
2520
2536
2533
2541
2528
2521
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
5. นายไม้ สงวนสกุล

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

6.

นายประสงค์ กิตตินนั ทชัย

อาจารย์

7.

นางสาวตรี นุช พลางกูร

อาจารย์

8.

นางปานทิพย์ ศุภนคร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
M.A.(Hons.)
Philosophy
พธ.บ
ปรัชญา
(เกียรตินิยม)
ศศ.ม
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ศศ.บ
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ศศ.ม
ไทยศึกษา
ศศ.บ
ภาษาอังกฤษ
อ.ม.
ปรัชญา
อ.บ.
(เกียรตินิยม)

3.4 อาจารย์ พเิ ศษ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
1. นายชัยวัฒน์ อัตพัฒน์

2.

นางชเอิญศรี
อิศรางกูร ณ อยุธยา

3.

นางสมพิศา ณ นคร

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปรัชญา

สถานศึกษา

ประเทศ

University of Madras
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อินเดีย
ไทย

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2534
2532

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2533
2550
2545
2537
2518

ไทย

2515

คุณวุฒิ
การศึกษา
M.A.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Philosophy

อินเดีย

ศน.บ.
อ.ม.
อ.บ.

ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญา

Banaras Hindu
University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2516

ไทย
ไทย
ไทย

2512
2517
2512

อ.ม.
นศ.บ
(เกียรตินิยม)

ปรัชญา
สื่ อสารมวลชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2521
2513

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่มี4.2 ช่ วงเวลา
-ไม่มี4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-ไม่มี-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.

2.

3.

4.

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
ทางกาย
- แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยามารยาทที่
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ทางวาจา
- รู ้จกั การใช้คาํ พูดเพื่อแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทางใจ
- มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตนเองและ
ส่ วนรวม รู ้จกั ให้อภัย เปิ ดใจกว้าง เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ศักยภาพอื่นๆ
- มีวจิ ารณญาณ คิดเป็ นระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล

กลยุทธ์ หรือกิจกรรม
- สอนโดยการสอดแทรกอยูใ่ น
เนื้อหาวิชา
- ฝึ กโดยการให้ร่วมกันอภิปรายประเด็น
ปั ญหาต่างๆ หรื อแสดงทัศนะส่ วน
บุคคล
- สอนโดยการสอดแทรกอยูใ่ น
เนื้อหาวิชา

- สอนเชิงวิชาการและกรณี ศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) รู ้จกั อภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
2) รู้จกั เสี ยสละ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีวนิ ยั
3) ปฏิบตั ิตนตามหลักคําสอนทางศาสนาของตน
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
5) มีความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดของบุคคล ตลอดจนความเชื่ อ ศาสนา และ
วัฒนธรรมของคนในชาติและนานาชาติ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) สอนคุณธรรม จริ ยธรรมสอดแทรกในเนื้ อหาวิชา
2) สอนโดยการใช้กรณี ศึกษาและอภิปรายร่ วมกัน
3) การบรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อนักบวชในศาสนาต่างๆ
4) การแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
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2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ผลการสอบในวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมโดยตรง
2) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนร่ วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
3) ทํางานเป็ นกลุ่ม และรายงานผลงาน
4) กําหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมให้พดู แสดงออก
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีความรู ้และความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) สามารถวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบในทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรั ชญา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3) สามารถนําเสนอความรู ้ทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อสังคมได้
4) สามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม กับศาสตร์
อื่นๆ ได้
5) สามารถนําความรู ้ในศาสตร์ ไปใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) การบรรยายในชั้นเรี ยน และการถาม-ตอบ
2) มอบหัวข้อเรื่ องให้คน้ คว้าและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3) อภิปรายเป็ นกลุ่ม โดยให้ผสู ้ อนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ทดสอบภาคทฤษฎี โดยการให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนปลายภาค
3) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ให้คน้ คว้า
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผล
2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรัชญา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3) สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรมมาใช้กบั
สถานการณ์ต่างๆได้
4) สามารถตระหนักถึงงานวิจยั ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ทาง
ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรมได้
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) การอภิปรายเป็ นกลุ่ม
2) การมอบหมายงานให้ไปค้นคว้า
3) การบรรยายโดยผูส้ อนและผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายให้
2) การเขียนรายงาน
3) การสอบข้อเขียน
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ หรื อสมาชิกของกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทํางานกลุ่ม
3) มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
4) รู ้จกั เคารพสิ ทธิ เปิ ดใจกว้าง รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5) ต้องมีความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กบั ผูอ้ ื่น
6) มีความสามารถในการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
7) มีความรับผิดชอบต่อการประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนของตนเพื่อไม่ให้เป็ นปั ญหาต่อ ครอบครัว
และสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) มอบหมายงานเป็ นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากคุณภาพของงานกลุ่ม และผลงานของแต่ละบุคคลในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรี ยน
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถคิดวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาและตัดสิ นใจ
2) สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งทักษะการพูด เขียน อ่าน ฟัง
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น นําเสนอ และสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
ทันต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบนั
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) ทดสอบความสามารถทางภาษาโดยการให้แสดงความคิดเห็น และการเขียนรายงาน
2) ฝึ กให้นาํ เสนอผลงานที่คน้ คว้าด้วยตนเองในชั้นเรี ยน
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลโดยการให้แสดงความคิดเห็น
2) ประเมินผลโดยการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสื บค้นข้อมูล
4) ประเมินผลจากการจับประเด็นเรื่ องที่กาํ หนดให้อ่าน
5) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (curriculum mapping)
(แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา

สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งทักษะการพูด เขียน
อ่าน ฟัง

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น นําเสนอ และสื่ อสารได้
อย่างเหมาะสมทันต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบนั

สามารถคิดวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสิ นใจ

3

มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทํางานกลุ่ม

มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานกลุ่ม

รู ้จกั เคารพสิ ทธิ เปิ ดใจกว้าง รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

ต้องมีความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กบั ผูอ้ ื่น

มีความสามารถในการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
5

6

สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผล

รู ้จกั อภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ

รู ้จกั เสี ยสละ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีวินยั

ปฏิบตั ิตนตามหลักคําสอนทางศาสนาของตน

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

3

4

มีความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดของบุคคล ตลอดจนความเชื่ อ
ศาสนา และวัฒนธรรมของคนในชาติและนานาชาติ

มีความรู ้และความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรัชญา
ศาสนา และวัฒนธรรม

สามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบในทฤษฎี หลักการ และวิธีการทาง
ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

สามารถนําเสนอความรู ้ทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อสังคมได้

สามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทางปรัชญา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กับศาสตร์ อื่นๆ ได้

สามารถนําความรู ้ในศาสตร์ ไปใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และ
วิธีการทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางปรัชญา ศาสนา และ
วัฒนธรรมมาใช้กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้

สามารถตระหนักถึงงานวิจยั ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา และต่อ
ยอดองค์ความรู ้ทางปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรมได้

มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ หรื อสมาชิก
ของกลุ่ม

4

มีความรับผิดชอบต่อการประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนของตนเพื่อไม่ให้
เป็ นปั ญหาต่อ ครอบครัวและสังคม

2

4
1
3

7
2
1
4
3
1

2
5
4
3
2
1
2

5
1

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
2. ความรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)

เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา

กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้
คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา

3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร

เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล
ของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
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1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1.1 การบริหารหลักสู ตร

1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี

1.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
- อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
- อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
- แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการ
สอน หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์

1.3 การบริหารคณาจารย์

1.3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตรคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
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1.3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
- มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
- คณาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

1.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุน
เป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1.4.3 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.4 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและโครงการวิจยั
ของสาขาวิชา

1.5 การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา

- การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
- มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นักศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
- จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน่ คําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป

35

3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ร่ วมประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ตรตามแบบมคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลัง
สอบซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบ
ซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในแต่ ล ะ
ปี การศึกษา
7. มี ก ารพัฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจัด การเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุ กคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

2555

ปี การศึกษา
2556 2557 2558

2559

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ ที่ มี ต่อ คุ ณ ภาพหลัก สู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิ ต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80 (ข้อ)

8

8

8

9

10

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง

รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิต มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย

37

หลักสู ตรวิชาโทปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
----------------------------

1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทปรัชญา
A Minor Program in Philosophy

2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุง
3.1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อให้นกั ศึกษาโดยทัว่ ไปมีความสนใจเรี ยนวิชาโทปรัชญาได้กว้างขวางขึ้น และ สามารถนําข้อคิดจากวิชา
ปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานได้อย่างดี
3.2. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3.2.1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในแนวคิดทางปรัชญาต่าง ๆ พอสมควร และสามารถส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษามีเหตุผล และวิจารณญาณมากขึ้นอันนําไปสู่ ความสามารถแก้ปัญหาชีวติ และสังคมได้
3.2.2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้ืนฐานทางปรัชญา เพียงพอที่จะเป็ นพื้นฐาน การศึกษาต่อในสถาบันชั้นสู ง
ในประเทศทางด้านปรัชญา
4. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรมีกาํ หนดเปิ ดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2555
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และข้อ 6
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. อาจารย์ ผ้ สู อน
7.1. อาจารย์สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7.2. อาจารย์พิเศษและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะมนุษยศาสตร์ เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แต่งตั้ง
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8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมีดงั นี้
นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
นักศึกษาที่คาดว่า
จะสําเร็ จการศึกษา

2555
-

2556
30
-

2557
30
30
-

2558
30
30
30
30

2559
30
30
30
30

9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์ การสอน
สถานที่อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
วิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ - สุ วรรณนภาศรี
10. จํานวนหนังสื อและตําราเรียน
ใช้ร่วมกับหลักสู ตรวิชาเอกที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณในสาขาวิชาเอกปรัชญาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสู ตร
12.1. จํานวนหน่วยกิตรวม
24 หน่วยกิต
12.2. โครงสร้างหลักสู ตร
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดที่ภาควิชาเปิ ดสอนในแต่ละภาคจนครบ 24 หน่วยกิต
คําแนะนําการเรี ยน
ถ้านักศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะนําความรู ้วชิ าโทปรัชญาไปศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น ภาควิชาปรัชญา
ขอแนะนําให้เลือกเรี ยน กลุ่มวิชาใดต่อไปนี้ 1 กลุ่มวิชา
กลุ่ม ก.
หน่วยกิต
PHI 2303 (PY 233) ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (Ancient Western Philosophy)
3
PHI 2305 (PY 235) ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (Medieval Western Philosophy )
3
PHI 3301 (PY 331) ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1 (Modern Western Philosophy 1)
3
กลุ่ม ข.
หน่วยกิต
PHI 2304 (PY 234) ญาณวิทยา (Epistemology)
3
PHI 2306 (PY 236) ปรัชญาจิต (Philosophy of Mind)
3
PHI 4304 (PY 434) อภิปรัชญา (Metaphysics)
3
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13. เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตร พ.ศ. 2550 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ความแตกต่ างของวิชาโทบังคับ และวิชาโทเลือก
หลักสู ตรวิชาโท
สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต ไม่มีการ
แบ่งเป็ นวิชาโทบังคับ และ วิชาโทเลือก นักศึกษา
สามารถเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ ที่ภาควิชาเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคจนครบ 24 หน่วยกิต

หลักสู ตรวิชาโท
สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ไม่แตกต่าง

40

ภาคผนวก
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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

1.1 คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั และศึกษา
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตั ิและการจัดการเกษตร
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 เน้นคุณค่าและลีลาของ
ศิลปะแต่ละแบบ 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 )
ศึ กษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชี วิต หลัก เบื้องต้นของชี ววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต และชี ววิทยา
สําหรับชีวติ 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 และการประยุกต์
หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and various
industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไปประกอบ
การศึ ก ษาวิช าอื่ น หรื อเพื่ อเป็ นแนวทางที่ จะศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ วิช าเศรษฐศาสตร์ ใ ห้ลึ ก ซึ้ งและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยการผลิ ต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การออม การลงทุน ตลาด ราคา
การแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับสุ ขภาพ
การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และการฟื้ นฟูการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา
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 การทําสนามกรี 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 กติกาและการตัดสิ นบาสเกตบอล
เบื้องต้น
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.
GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness; developing body
conditioning program; evaluation of physical fitness.
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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 กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรําพื้นเมือง
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 กติกาและการเป็ นผูต้ ดั สิ น
ตะกร้อ โดยเน้นเซปักตะกร้อ
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.
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.
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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 ้ข้ นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และ หิ น และซากดึกดํา
บรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the minerals, rocks
and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) (Health Promotion for Life)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย เน้น
การปฏิ บตั ิและการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ และปั ญหาสุ ขภาพของ
บุคคล
Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function though good
health practice and health promotion, components of health program, personal health problem.
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึ ก ษาพัฒ นาการทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรมของสั ง คมตะวัน ตก โดยเน้ น
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษ
ที่ 18
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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 จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดย
เน้นเฉพาะลัก ษณะเด่ นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้า ทายของอารยธรรม
ตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
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)
ศึก ษาวัฒ นธรรมไทยตั้ง แต่ส มัย โบราณถึง สมัย ใหม่ โดยเน้น ลัก ษณะเฉพาะของพัฒ นาการทาง
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.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติค วามเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่า งๆ องค์ป ระกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ท้ งั
ด้า นฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แ วร์ การสื่ อ สารข้อ มูล เครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์ เ บื้ องต้น ระบบสารสนเทศ
ประเภทต่ า ง ๆ แนวความคิ ดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุ ก ต์ใช้ระบบงานคอมพิ วเตอร์
ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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.
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LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ สิ ทธิ และ
การใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่ งสภาพของบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถ นิ ติบุคคล ลักษณะ
ครอบครัว 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 ระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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 การควบแน่นและความมี
เสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกดอากาศและลม ระบบ
การหมุนเวีย นของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่า ง ๆ รู ป แบบของลมฟ้ าอากาศ พายุต่า ง ๆ
ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง และการวิเคราะห์อากาศ
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 ชนิ ดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความ
เข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอก
ของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู ้เกี่ยวกับดนตรี ไทย
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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 งก์ชนั่ ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์ หลักการแจงนับ
และความน่าจะเป็ 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)
ความหมายและขอบเขตของปรั ชญา สาขาต่าง ๆ ของปรั ชญา ญาณวิทยา อภิปรั ชญา จริ ยศาสตร์ และ
สุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปั 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.
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น ความร้อน
ในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพื่อการสื่ อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลงนิ วเคลียร์
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.
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POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิ งสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ใน
เรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่ มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสําคัญๆ
ในทางรั ฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมื อง การพัฒนาประชาธิ ป ไตย แนวความคิ ดและพฤติ ก รรม
ทางการเมือง 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 รวิทยาเกี่ ยวกับ
พฤติ ก รรม การสั ม ผัส การรั บ รู้ พัฒ นาการ การเรี ย นรู้ ความรู้ คิ ด ความจํา อารมณ์ แ ละแรงจู ง ใจ
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.
RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรี ยนรู้
ของมนุ ษ ย์ การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ การพัฒ นาสุ ข ภาพกายและจิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทย สํานึ กนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทยและ
ความรู ้ อนั เป็ นสากล สร้ า งสํา นึ กในการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อมและพลัง งาน รู ้ จกั
พึ่งตนเอง ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิ บตั ิ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้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,
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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.
RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) Cooperative Education
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing) นักศึกษา
จะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ต้องจัดทํา
โครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนโดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทํา
หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing” Students must
participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces and organizations which
employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and have clear operational plans.
Supervisory lecturers from the university shall provide counseling, mentoring, and conduct
evaluations of student performances together with employees of the workplaces and organizations
employing graduates
SCI 1003 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 วิตและการเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนของ
มนุษย์
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)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
ต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความ
ประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การ
ขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การนําเอาความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั 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 งของ
ยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การซัก ตัวอย่า ง การประมาณค่า พารามิ เ ตอร์ การทดสอบข้อสมมติ ฐาน
สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, kurtosis,
probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึก ษาลัก ษณะทัว่ ไปและลัก ษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้ง ระบบเสี ย ง ระบบคํา และระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง 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.
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THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั การแบ่ง
ประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the types and
characteristics of Thai literature and literary terms.
1.2 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 ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและ
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 ป
ประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่างๆ
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 การใช้
อุปสรรคและปั 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
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ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสําคัญ การเก็บรายละเอียดที่สาํ คัญและแก่นของ
ข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึ กอ่านอย่างรวดเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหา สํารวจหรื อทบทวน
ข้อมูลต่าง 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 โดยอาศัย
คําอธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเทียบเสี ยง
ในพจนานุกรม
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
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบในกระบวนการสนทนาและฝึ กสนทนาในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่สนทนาตลอดจน
ท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
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 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
3(2-2-5)
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจากเอกัตถ
ประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short paragraph
writing
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FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(FR 101) (Fundamental French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษา
ฝรั่งเศสและฝึ 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 สํานวนภาษาฝรั่งเศส
ในระดับที่สูงขึ้น 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.
FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(FR 201) (Fundamental French 3 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟั ง 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 ฟั ง 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 นวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน โดย
สอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการออกเสี ยงภาษาเยอรมันที่
ถูกต้อง
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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 นวนที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการออกเสี ยง
ภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, vocabulary and expressions
for everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on pronunciation.
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GN 201) (Fundamental German 3)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝนทักษะทั้ง 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 ที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝนทักษะทั้ง 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 กทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน
A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening, speaking, reading and
writing.
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SPN 1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(SN 102) (Fundamental Spanish 2)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 โดยฝึ กทักษะการฟัง อ่านและเขียน
โดยเน้นการแต่งประโยคง่ายๆ และการใช้ศพั ท์สาํ นวนต่างๆในชีวติ 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)
SPN 2001 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(SN 201) (Fundamental Spanish 3)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 1002 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา SPN 1002 มาก่อน)
A study and use of Spanish continuing from SPN1002: 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 อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้น
ไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา SPN 2001มาก่อน)
A study and use of Spanish continuing from SPN1002: 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 การใช้เวลาว่าง
การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน
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.
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RUS 1002 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(RS 102) (Fundamental Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเรื่ องดินฟ้ าอากาศ อาหารและเครื่ องดื่ม การศึกษา การอวยพร การติดต่อกับ
ผูอ้ ื่น การใช้ภาษารัสเซี ยในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (ควรเรี ยนกระบวน
วิชา 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 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 โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น
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 โดยศึกษาหลักไวยากรณ์ใน
ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ (ควรเรี ยน
กระบวนวิชา 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 และ
ไวยากรณ์พ้ืนฐาน
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound system, basic
vocabulary and grammatical structure.
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**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA 102) (Japanese 2)
รู ปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคําศัพท์และอักษรคันจิ การอ่านและการเขียนประโยค
สั้นๆ
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 และเขียน
สํานวนและประโยคในชีวิตประจําวัน รวมถึงข้อความสั้นๆ เพิ่มพูนอักษรคันจิ
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 และเขียน
ประโยคที่ซบั ซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่ องสั้น
A study of more complicated sentence structures aiming at developing listening, speaking, reading
and writing skills including passages and short stories.
CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CN 101) (Chinese 1)
ศึกษาสัทอักษร ฮัน่ หวี่ พินอิน (Hanyu Pinyin) ศึกษาคําศัพท์ โครงสร้างและรู ปประโยคพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน ฝึ กสนทนาเบื้องต้น ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนและแต่งประโยคภาษาจีนอย่างง่าย 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.
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CHI 1002 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(CN 102) (Chinese 2)
ศึกษาคําศัพท์โดยเฉพาะ คําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และคําศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม ศึกษา
อักษรหลัก ฝึ กพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึ กอ่านออกเสี ยงให้ได้มาตรฐาน เรี ยนรู้
คําศัพท์ที่ซบั ซ้อนและมักใช้ในชีวิตประจําวัน
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 และเพลงจีนอย่าง
ง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ ฝึ กแต่งประโยค และเขียนบทสนทนาอย่าง
ง่ายๆ
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)
ศึ ก ษาคํา พ้องรู ป คํา พ้องเสี ย ง คํา ที่ มี ความหมายเหมื อนกัน และคํา ที่ มี ค วามหมายตรงกันข้า มใน
ภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างและรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ ก
แต่งประโยคและบทสนทนา 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.
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MAL 1002 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 2
3(2-2-5)
(ML 102) (Fundamental Malay II)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และคําที่เติมหน่วยคําพื้นฐาน ฝึ กการสนทนา การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรี ยน MAL 1001 มาก่อน)
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 เขียนอนุเฉทและ
จดหมาย (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 จากบทอ่านที่
เกี่ยวกับชีวติ ประจําวันและวัฒนธรรมมลายู พร้อมทั้งฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนเรี ยงความ (ควร
เรี 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)
ศึ กษาภาษากรี ก ที่ใ ช้ใ นชี วิตประจํา วันเกี่ ยวกับ การทักทาย การแนะนํา ตัว การสื่ อสารกับบุ คคลอื่ น
รวมทั้งศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์สํานวนภาษากรี ก ฝึ กทักษะการฟังพูดอ่าน และ
เขียน
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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.
GRK 1002 ภาษากรี กพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชี วิตประจําวันเกี่ ยวกับ การซื้ อของ การเข้าสังคม การทํางาน การบอกเวลา
อากาศ การบอกทิศทาง การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
ศัพท์สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กทักษะการฟั งพูดอ่านและเขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชี วิตประจําวันเกี่ยวกับอาหารเครื่ องแต่งกาย การติดต่อธนาคาร การเดินทาง ที่
อยูอ่ าศัย รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะ
การฟังพูดอ่านและเขียน(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 รวมทั้ง
ลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะการอ่าน 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)
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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
A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words, syllables and intonation;
writing of their common letters, subscripts, and vowel characters (both self- sufficient and non- selfsufficient); 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 ยงให้ถูกต้อง ศึกษา
เครื่ องหมายประกอบการเขียนต่างๆ
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 และหลักไวยากรณ์ภาษา
เขมร ฝึ กเขียนข้อความง่ายๆ
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)
ศึ กษาคําศัพท์ สํานวนและสุ ภ าษิตจากข้อเขี ยนและบทความในสิ่ งตีพิมพ์ เพื่อความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร
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 และการออกเสี ยง ศึกษา
การใช้ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่างๆ
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A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, words and
pronunciation with emphasis on conversation in various situations.
MMR 1002 ภาษาพม่าพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(MM 102) (Fundamental Myanmar 2)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะการฟั ง พูด
และเขียน
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 การอ่านและการเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่ายๆ
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 กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาข้อเขียน
บทความในสิ่ งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่ วมสมัยของพม่า เพื่อความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพม่า
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 ศึกษาชนิ ด ลักษณะ
ความหมาย และการใช้คาํ เพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and without tonemarkers, 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 และประโยคที่ใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ ฝึ ก
การอ่านบทความและเรื่ 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 การแปลทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรองระหว่างภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสต่างๆ
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 ภาษิตและคําพังเพย
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 ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติมเพื่อการสนทนา
A continuation study of VNM 1001 with more vocabulary for conversation, and a practice in
reading and pronunciation.
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VNM 2001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(VI 201) (Fundamental Vietnamese 3)
ศึกษาต่อจาก VNM 1002 โดยศึกษาคําศัพท์ในชีวิตประจําวันโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษา
เวียดนาม
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 การอ่านและ
การเขียน
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 วิตประจําวัน ฝึ กทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ ฝึ กฟั งบทสนทนา ข้อความ
หรื อนิทานสั้นๆ
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 กการอ่านภาษาเกาหลี ที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชี วิตประจําวัน โดยคัดเลือกข้อความและหนังสื อ
ประเภทสารคดีและบันเทิง นํามาฝึ กทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค
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.
KOR 2001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(KO 201) (Fundamental Korean 3)
การฝึ กเขียนตัวอักษร คํา ประโยค รวมทั้งข้อความง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียนจดหมาย
ส่ วนตัว บันทึกประจําวัน บัตรเชิญ 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.
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KOR 2002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(KO 202) (Fundamental Korean 4)
ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี เกี่ยวกับประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับรู ปแบบประโยคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประโยคในแต่ละสถานการณ์
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 วิธีการเขียน
อักษรเทวนาครี ศึกษาคําศัพท์ ระบบไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึ กออกเสี ยงคําศัพท์ และศึกษาประโยคที่ใช้ใน
การสนทนาเบื้องต้นตลอดจนศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษา
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)
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ที่ ใ ช้ส นทนาในชี วิตประจํา วัน ฝึ กอ่ า นและออกเสี ย งคํา ที่ เ ป็ นอัก ษรเทวนาครี ศึ ก ษา
หลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จาํ 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.
HIN 2001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(HD 201) (Fundamental Hindi 3)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กอ่านข้อเขียนที่คดั เลือกมาเพื่อทําความเข้าใจเนื้อหา และ
โครงสร้าง
A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for comprehension of
content and structures.
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HIN 2002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(HD 202) (Fundamental Hindi 4)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนเพิ่มเติม ฝึ กการเขียน เช่น จดหมาย บัตรอวยพร บัตรเชิญ และฝึ กทักษะ การ
ฟัง และการพูด โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
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 และสํานวนภาษาอาหรับ เพื่อ
ใช้ในชีวติ ประจําวัน 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 องการใช้ภาษาในโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ 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)
ARA 2001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(AB 201) (Fundamental Arabic 3)
ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาที่เกี่ ยวกับชี วิตประจําวัน วัฒนธรรม และ
ประเพณี อาหรับ ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งแนะนําการ
ใช้พจนานุกรม (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)
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ARA 2002 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(AB 202) (Fundamental Arabic 4)
ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด โดย
ศึกษาหลักไวยากรณ์ ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ (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
3(2-2-5)
(PG 102) ( Fundamental Portuguese II)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการแต่งประโยค
ง่าย 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)
POR 2001 ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(PG 201) (Fundamental Portuguese III)
ศึ กษาการใช้ภาษาโปรตุ เกสต่อจากPOR 1002 ฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่า น เขี ยน ในระดับ ที่ สู งขึ้ น
(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)
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POR 2002 ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(PG 202) (Fundamental Portuguese IV)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 2001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้น
ไวยากรณ์ 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)
1.3 รายละเอียดวิชาหมวดปรัชญา
หมวดปรัชญาพื้นฐาน
PHI 1000 หลักการดํารงชีวติ ในสังคม
3(3-0-6)
(PY 100) (Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า และการเสริ มสร้างคุณค่าให้แก่ชีวติ บ่อเกิด และความ
จําเป็ นของจริ ยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human life, the source
and necessity of morality in society.
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(PY 101) (Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบนั
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆในโลกปั จจุบนั สาระสําคัญที่
ควรศึกษาในศาสนาต่าง ๆ
A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture, eastern culture, especially
Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The study of the fundamental and
essence of world religions are included.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์ และ
สุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบนั
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics and Aesthetics;
the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to modern times.
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PHI 1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 105) (Introduction to Logic)
ศึกษาความหมาย และประโยชน์ของตรรกวิทยา ตรรกวิทยาอุปนัย ตรรกวิทยานิรนัย เหตุผลวิบตั ิที่
เกิดขึ้นในตรรกวิทยาอุปนัย และนิรนัย
A study of the meaning and uses of logic, inductive and deductive logic, inductive and deductive
fallacies.
PHI 1007 การใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(PY 107) (Reasoning)
ศึกษาลักษณะของการใช้เหตุผล ข้อบกพร่ องในการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลกับวิชาต่าง ๆ
A study of the structure of reasoning, fallacies, and the use of reasoning in all sciences.
PHI 2005 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 205) (Introduction to Symbolic Logic)
ศึกษาการใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ การทดสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล ด้วยตาราง
ความจริ ง และสู ตรตรรกวิทยา
A study of the symbols of the simple and compound sentences used in arguments and the
proof of validity of the arguments by truth tables and by rules of inferences and rules of
replacements.
หมวดศาสนา และปรัชญาตะวันออก
หมวดศาสนา
PHI 2100 หลักพระพุทธศาสนา
(PY 210) (Buddhist Principles)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพระพุทธศาสนาที่สาํ คัญ
An analytical study of the Buddhist principles .

3(3-0-6)

PHI 2102 หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 212) (Introduction to Buddhist Psychological Principles)
ศึกษาความหมายของพุทธจิตวิทยา ธรรมชาติของจิต และการฝึ กจิต
A study of the meaning of the Buddhist psychology, the nature of the mind, mind training
method and it 's benefits.
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PHI 2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 213) (Introduction to Buddhism)
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แนวคําสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่ องศีลธรรม
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เหตุแห่งความเจริ ญ และความเสื่ อมของบุคคลและศาสนา
แนวการปฏิบตั ิตนตามพระพุทธศาสนาและประโยชน์จากการปฏิบตั ิ
A study of general knowledge of Buddhism ; Buddhist teaching on morality, education,
economics, politics and society and the causes of rise and fall of a person and the religion;
Buddhist practices and it 's benefits.
PHI 2104 พระพุทธศาสนากับปั ญหาสังคม
3(3-0-6)
(PY 214) (Buddhism and Social Problems)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคม บ่อเกิดปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยพุทธวิธีใน
ยุคพุทธกาล และในสังคมปั จจุบนั สังคมอุดมคติแนวพุทธ
A study of the relationship between Buddhism and society ; solving the social problems
with Buddhist methodology from past to present and Buddhist Utopia.
PHI 3103 พุทธปรัชญาเถรวาท
3(3-0-6)
(PY 313) (Theravada Buddhist Philosophy )
ศึกษาเป้ าหมายและวิธีการในการเข้าถึงความจริ ง หลักอริ ยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม
และการเกิดใหม่ นิพพาน
A study of the aims and means to the Ultimate Truth, the Four Noble Truths, the Three Characteristics,
the Dependent Origination, the Doctrine of Karma and Rebirth, and Nibbhana.
*PHI 3104 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Thai Buddhism)
ศึกษาพุทธศาสนาไทยที่มีลกั ษณะแบบผสมผสานกับศาสนาปฐมบรรพ์และศาสนาพราหมณ์ การศึกษา
มุ่งเน้นในเชิงสังคมมากกว่าเชิงคัมภีร์หรื อปรัชญา สํารวจหลักการและหลักปฎิบตั ิศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนกับสังคม ศึกษาหลักปฏิบตั ิศาสนาชาวบ้านในรู ปแบบพิธีกรรมไทยๆ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการเมืองในประวัติศาสตร์ สังคมไทย เรื่ องการพัฒนาความคิด
เรื่ องการกําเนิดรัฐ การปฏิรูปศาสนาในสมัยรัชการที่ 4 แนวคิดการเคลื่อนไหวศาสนา พุทธศาสนิกสัมพันธ์ และพุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ 21
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The study of Thai Buddhism, which is a syncretistic religion with elements of Animism and
Brahmanism. The course examines its ideas and practices as they have taken place in actual social
contexts rather than as disembodied textual objects. It examines a broad range of practices, looking
through its rituals. It also studies the relationship between Buddhism and political realm in
development of the Thai State, religious reformation during King Rama IV, religious movements and
Buddhist social activism in Thai history and Thai Buddhism in the 21st century.
PHI 3106 การเจริ ญสมาธิ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
( PY 316) (Buddhist Meditation)
ศึกษาจุดมุงหมายและวิธีการเจริ ญสมาธิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า
A study of the aims and methods of meditation practice following Lord Buddha' s
teachings
PHI 3107 มนุษย์และความเป็ นจริ งของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(PY 317) (The Buddhist Concept of Man and the Truth of Life)
ศึกษาทัศนะทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับมนุษย์และชีวติ ทั้งในแง่องค์ประกอบของชีวติ ความเป็ นจริ ง
ของชีวติ ได้แก่ ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ วิถีทางแห่งการดับทุกข์ และสภาพชีวติ ที่หมดทุกข์
(นิพพาน)
A study of concept of man and life in various aspects : the structure of life, truths of life,
suffering and causes of suffering, cessation and ways leading to the cessation of suffering
and termination of suffering (Nibbhana or Nirvana)
*PHI 3109 ศาสนาปฐมบรรพ์
3(3-0-6)
(Primitive religion)
ศึกษากําเนิ ด ลักษณะ และวิวฒั นาการของความเชื่ อในยุคปฐมกาล ความสัมพันธ์ของความเชื่ อกับการ
ดําเนินชีวติ และอิทธิ พลของศาสนาปฐมบรรพ์ที่มีต่อศาสนาในปั จจุบนั
Study the origin and evolution of belief in the Genesis. The relationship of faith and life. And the
influence of primitive religion with religion today.
0

PHI 4101 ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ
(PY 411) (Buddhist Philosophy of Education)
ศึกษาแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา
A study of Buddhist philosophy in the educational process.

3(3-0-6)
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*PHI 4102 พุทธจริ ยศาสตร์ ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Issues of Buddhist Ethics)
ศึกษาหลักทฤษฎีพุทธจริ ยศาสตร์ โดยเปรี ยบเทียบกับหลักจริ ยศาสตร์ ตะวันตก และแนวทางการปฎิบตั ิ
ของหลักการพุทธจริ ยศาสตร์ กบั ปั ญหาสังคมร่ วมสมัยอันเป็ นผลจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
The course examines the nature of Buddhist ethical theory compared with ethical theories of Western
philosophy, the application of Buddhist ethics to challenging social issues posed by new scientific
technologies and knowledge.
PHI 4103 พุทธปรัชญามหายาน
3(3-0-6)
(PY 413) (Mahayana Buddhist Philosophy)
ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน ปรัชญามาธยมิก ปรัชญาโยคาจารย์
ปรัชญาตันตรยาน ปรัชญาสุ ขาวดี และปรัชญาเซ็น
A study of Mahayana Buddhism, the Philosophy of Madhyamikas, Yogacaras, Tantrayana,
Sukhavati and Zen.
PHI 4104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม
3(3-0-6)
(PY 414) (Introduction to Metaphysics in Buddhism)
ศึกษาสภาวธรรมที่แท้จริ ง (ปรมัตถธรรม 4) ได้แก่จิต เจตสิ ก รู ป นิพพาน ซึ่ งนําไปสู่ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตวั ตน (อนัตตา) การวิเคราะห์นามรู ป ซึ่ งปรากฏให้รับรู ้ได้แต่ละขณะทาง
ทวาร 6 เป็ นพื้นฐานสําหรับการรับรู ้ความแตกต่างระหว่างขณะที่จิตเป็ นกุศล และอกุศล
A study of absolute realities (four paramatthadhammas): citta (consciousness), cettasika
(mental factor arising with citta), rupa (matter) and nibbana which lead to the right
understanding of realities as not self (Annatta). The analysis of namas (citta and cettasika)
and rupas which can be directly experienced one at a time through six doorways is the base
for knowing the different moments of wholesomeness and unwholesomeness.

75

หมวดปรัชญาตะวันออก
PHI 2203 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(PY 223) (Ancient Indian Philosophy)
ศึกษาทรรศนะทางปรัชญาในพระเวท อุปนิษทั และภควัทคีตา ปรัชญานยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ
มีมางสา จารวาก พุทธ เชน และเวทานตะ
A study of the philosophy in the Vedas, the Upanisads and the Bhagavadgita, the
philosophy of Nyaya,Vaishesika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Charavaka, Buddhism,
Jainism and Vedanta.
PHI 2204 ปรัชญาอิสลาม
3(3-0-6)
(PY 224) (Philosophy of Islam)
ศึกษาภูมิหลังและกําเนิดศาสนาอิสลามในเชิงปรัชญา หลักคําสอนและหลักปฏิบตั ิในศาสนาอิสลาม
การทําละหมาด การถือศีลอด การทําพิธีฮจั ญ์ จริ ยศาสตร์ หลักการปกครองของศาสนาอิสลามและ
จุดหมายสู งสุ ดของศาสนาอิสลาม
A philosophical study of the background and origin of Islam, faith and practice in Islam,
prayer, fast, Haj, ethics, politics and the supreme inspiration of Islam.
PHI 2205 ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
(PY 225) (Chinese Philosophy)
ศึกษาปรัชญาขงจื๊อ เม่งจื๊อ ม่อจื๊อ ซุ่งจื๊อ เอี้ยงจื๊อ เล่าจื๊อ และสํานักเนติธรรม
A study of the philosophy of K' ung Fu-Tzu (Confucius), Meng-Tzu (Mencius), Mo-Tzu
(Mo Zi), Hsung-Tzu (Xun Zi), Yang chu (Yangzhu), Lao-Tzu (Lao zi) and Legalism.
PHI 2206 ปรัชญาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(PY 226) (Japanese Philosophy )
ศึกษาหลักความเชื่อของญี่ปุ่น พุทธศาสนานิกายเซ็น และอิทธิ พลของพุทธศาสนานิกายเซ็น
A study of traditional beliefs of Japaneses, Zen Buddhism and its influences.
*PHI 3201 ศาสนศาสตร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Religious Studies)
ศึกษาศาสนาโดยวิธีวทิ ยาศาสนาอย่างเป็ นระบบในทางวิชาการ การศึกษามุ่งเน้นวิเคราะห์วพิ ากย์ศาสนา
ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศึกษาศาสนาผ่านทางคัมภีร์ จิตวิทยา ปรัชญา สัญญลักษณ์เเละพิธีกรรมจาก
มุมมองประสบการณ์ทางศาสนา ศาสตร์ วชิ าการด้านมนุษยวิทยาวัฒนธรรม และสังคมวิทยาศาสนา
รวมทั้งศึกษาศาสนาและความเชื่อที่ปรากฏในวัฒนธรรมต่างๆ
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A scholarly and critical study of the structure and dynamics of certain aspects of religious
thought, action, —employing psychological, sociological, anthropological, doctrinal and
philosophical modes of inquiry—the course offers a general exposure to basic
methodological issues in the study of religion, and includes consideration of several crosscultural types of religious expression.
PHI 3203 ปรัชญาอินเดียร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(PY 323) (Contemporary Indian Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ วิเวกานันทะ, รพินทรนาถ ตะกอร์ , ศรี ออโรพินโท, มหาตมะ
คานธี , กฤษณะ จันทระ ภัฏฏาจารย์, สรเวปั ลลี ราธกฤษณัน และ เซอร์ มูฮมั มัด อิคบัล
A study of the philosophy of Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo,
Mahatama Gandhi, Krishnachandra, S. Radhakrishnan and Sir Mohammad Iqbal.
PHI 4201 แนวคิดและผลงานสําคัญของนักคิดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)
(PY 421) (Major Thoughts and Works of Buddhist Thinkers in Thailand)
ศึกษาแนวคิดสําคัญของนักคิดทางพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทในประเทศไทย
A study of major thoughts and works of Theravada Buddhist thinkers in Thailand.
PHI 4203 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก
3(3-0-6)
(PY 423) (Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดทางปรัชญา เกี่ยวกับการเมืองของนักปรัชญาตะวันออก
An analytical study of political philosophy of the Eastern philosophers.
PHI 4204 ปรัชญาไทย
3(3-0-6)
(PY 424) (Thai Philosophy)
ศึกษาปรัชญาไทยจากงานวรรณกรรมไทยที่สาํ คัญ จากอดีตถึงปั จจุบนั
A study of the Thai philosophical thinking in the important Thai literatures from past to
present.
PHI 4205 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
(PY 425) (Comparative Religion)
ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ ศาสนา ฮินดู พุทธ คริ สต์ อิสลาม
A comparative study of important religions : Hindunism, Buddhism, Christianity and
Islam.
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*PHI 4206 ศาสนาโลกในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(World Religious and the Modern World)
ศึกษาบทบาทศาสนาใหญ่ๆ กับการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั ในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม ในหัวข้อสิ ทธิ มนุษยชน สตรี และเพศสภาวะ หลักการพหุนิยม วัฒนธรรมกับ
โลกาภิวฒั น์ และประเด็นความขัดแย้งและความรุ นแรง และศึกษาแนวความคิดของนักคิด
นักปรัชญาและนักปฏิรูปศาสนาร่ วมสมัยในการประยุกต์หลักคําสอนและหลักปฏิบตั ิของศาสนากับ
โลกปั จจุบนั
An exploration of the roles of world religions in the modern world in social, economical,
political and cultural aspects. How religions change, adapt and adopt and reform
themselves into modernity? Also, the study is surveyed through the thoughts of religious
reformers, thinkers and philosophers.
หมวดปรัชญาตะวันตก
PHI 2303 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(PY 233) (Ancient Western Philosophy)
ศึกษาปรัชญากรี กก่อนโซฟิ สต์ ปรัชญากลุ่มโซฟิ สต์ ปรัชญาโซเครตีส เพลโต อริ สโตเติล และปรัชญา
ยุคหลังอริ สโตเติล
A study of the philosophies of pre-Socratic Philosophers, Sophists, Socrates, Plato, and
Aristotle, as well as after Aristotle.
PHI 2304 ญาณวิทยา
3(3-0-6)
(PY 234) (Epistemology)
ศึกษาทฤษฎีความรู ้ของนักปรัชญาคนสําคัญ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปั จจุบนั
A study of theory of knowledge from ancient period to the present.
PHI 2305 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
3(3-0-6)
(PY 235) (Medieval Western Philosophy )
ศึกษาความเชื่อพื้นฐานของศาสนาคริ สต์ อิทธิ พลของปรัชญากรี กต่อวิวฒั นาการของปรัชญาตะวันตก
สมัยกลาง ศึกษาปั ญหาเรื่ องเหตุผลและศรัทธา ปั ญหาเรื่ องสิ่ งสากล และปั ญหาเรื่ องความชัว่ ร้ายใน
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
A study of the basic beliefs of Christianity, the influences of Greek philosophy on the
development of Medieval Western philosophy. To study also Problem of Faith and Reason,
Problem of Universals and Problem of Evils.
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PHI 2306 ปรัชญาจิต
3(3-0-6)
(PY 236) (Philosophy of Mind)
ศึกษาธรรมชาติของจิตตามทรรศนะของนักปรัชญาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ระหว่างกายกับจิต เสรี ภาพ
ของจิต ทรรศนะเรื่ องจิตสากล
A study of the nature of the mind based on the views of major Philosophers from past to
present; the relationship between mind and body; freedom of the mind; and the universal
mind.
PHI 3301 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
3(3-0-6)
(PY 331) (Modern Western Philosophy 1)
ศึกษาปรัชญาของนักปรัชญาเหตุผลนิยมได้แก่ เดส์การ์ ต สบิโนซ่า ไลบ์นิช ปรัชญาของนักปรัชญาฝ่ าย
ประจักษ์นิยม หรื อประสบการณ์นิยมได้แก่ ลอค เบอร์ คเลย์ ฮิวม์ และปรัชญาของคานท์
A study of the philosophy of Rationalism: Descartes, Spinoza, Leibniz, and the philosophy
of Empirisicism : Lock, Berkeley, Hume.To also study the philosophy of Kant.
PHI 3302 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2
3(3-0-6)
(PY 332) (Modern Western Philosophy II)
ศึกษาปรัชญาของฟิ ชท์ เชลลิง เฮเกล แฮร์บาร์ต โชเปนเฮาเออร์ เบนธัม มิลล์ นิทเช่ สเปนเซอร์
กองต์ ดาร์ วนิ และมาร์ กซ์
A study of the philosophy of Fichte, Schelling, Hegel, Herbart, Schopenhauer, Bentham,
Mill, Nietzsche, Spencer, Comte, Darwin and Marx.
PHI 3306 จริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
(PY 336) (Ethics)
ศึกษาความหมายของจริ ยศาสตร์ จุดหมายสู งสุ ดของชีวติ มนุษย์ และหลักปฏิบตั ิตนในสถานการณ์
ต่างๆ ของมนุษย์ในทรรศนะของนักปรัชญา
A philosophical study of the meaning of Ethics, human highest ends of life (Summum
Bonum), human practices in different situations.
PHI 3307 สุ นทรี ยศาสตร์
3(3-0-6)
(PY 337) (Aesthetics)
ศึกษาความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ ประวัติสุนทรี ยศาสตร์ และปั ญหาสุ นทรี ยศาสตร์
A study of the meaning of Aesthetics, the development of aesthetical thoughts and
aesthetical problems.
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PHI 3308 ปรัชญาอเมริ กนั
3(3-0-6)
(PY 338) (American Philosophy)
ศึกษาปรัชญาของนักปรัชญาอเมริ กนั คนสําคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ สมัยก่อน
สงครามกลางเมือง จนถึงสมัยปั จจุบนั
A study of major American philosophy from the colonial period to the Civil War up to
present.
PHI 4304 อภิปรัชญา
3(3-0-6)
(PY 434) (Metaphysics)
ศึกษาทัศนะเรื่ องความแท้จริ งของโลก มนุษย์และพระเจ้าของนักปรัชญาลัทธิ จิตนิยม สสารนิยม และ
ธรรมชาตินิยม และศึกษาปั ญหาทางอภิปรัชญา ที่สาํ คัญ
A study of the philosophy of Idealism, Materialism and Naturalism on the problem of the
reality of the world, man and God. To also study other important metaphysics problems.
PHI 4305 ปรัชญาตะวันตกร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(PY 435) (Contemporary Western Philosophy)
ศึกษาปรัชญาลัทธิ สัจนิยม ปฏิบตั ินิยม ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ และลัทธิ ปรากฏการณ์นิยม ศึกษา
ปรัชญาของแบร์ กซอง ไวท์เฮด มัวร์ รัสเซล วิตเก็นสไตน์ และ ซันตายานา
A study of Realism, Pragmatism, Logical Positivism, Phenomenology, the philosophy of :
Bergson, Whitehead, Moore, Russell, Wittgenstein and Santayana.
*PHI 4306 ปรัชญาหลังนวยุคและอถรรถปริ วรรต
3(3-0-6)
(Postmodernism and Hermeneutics)
ศึกษาและสํารวจหลักปรัชญาหลังนวยุคและทฤษฎีการตีความของ ไฮเดกเกอร์ กัดดาเมอร์ และริ เกอร์
ซึ่ งแนวคิดปรัชญาเหล่านี้มีอิทธิ พลสําคัญต่อการศึกษาประวัติปรัชญา ศิลปวิจารณ์ และทฤษฎีสังคม
วิทยา
An exploration of the major assumptions, commitments, methods, and strategies of hermeneutics and
postmodernism from the writings of Heidegger, Gadamer, Ricoeur. The course examines how recent
thoughts have developed out of the contemporary philosophical scene and how they have had a
significant impact on art criticism, social theory, and the history of philosophy.
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PHI 4307 ปรัชญาเอกซิ สเตนเชียลสิ สต์
3(3-0-6)
(PY 437) (Existentialist Philosophy)
ศึกษาแนวคิดโดยทัว่ ไป ของนักปรัชญาเอกซิสเตนเชียลสิ สต์ และศึกษาแนวคิดของนักปรัชญา
เอกซิ สเตนเชียลลิสต์คนสําคัญ
A study of common characteristics of Existentialist Philosophy and philosophy of
important Existentialist philosophers.
PHI 4308 ปรัชญาเปรี ยบเทียบเบื้องต้น
(PY 438) (Introduction to Comparative Philosophy)
ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบแนวคิดทางปรัชญาของปรัชญาลัทธิ ต่าง ๆ
A comparative study of philosophical thoughts.
หมวดปรัชญาประยุกต์
PHI 2400 ปั ญหาปรัชญาในกฎหมาย
(PY 240) (Philosophical Issues in Laws)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับกฎหมาย
A analytical study of philosophical issues in laws.

3(3-0-6)

3(3-0-6)

PHI 2401 ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
(PY 241) (Philosophy of Religion)
ศึกษาความหมายของศาสนา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ลักษณะของศาสนาเทวนิยมและอเทวนิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับปรากฏการณ์เหนื อธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนา ญาณวิทยา
และอภิปรัชญาของศาสนาต่างๆ
A study of the meaning of religion, religion and science, nature of theism and atheism, the
relation between religion and transcendental phenomenon, reason and faith in religion,
epistemology and metaphysics in religion.
PHI 2402 ปรัชญาว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ
3(3-0-6)
(PY 242) (Philosophy and National Security)
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับความมัน่ คงของชาติ ความสําคัญของแนวความคิดทางปรัชญาของคน
ไทยที่มีต่อความมัน่ คงของชาติต้งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเน้นบทบาทของพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
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A study of the relationship between philosophy and national security, Thai philosophical
thinking on national security, government organizations which are responsible for national
security, government’s projects which lead to national security, the role of the Kings and
Buddhism on national security.
PHI 2405 ปรัชญาว่าด้วยความตาย
3(3-0-6)
(PY 245) (Philosophy of Death)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ และเชิงเปรี ยบเทียบ ความคิดของนักปรัชญาว่าด้วยความตาย คําสอนเรื่ องความตาย
และการตายตามคติความเชื่อของศาสนาต่างๆ และประเด็นปั ญหาจริ ยธรรมอันเกี่ยวเนื่ องกับความตาย
A comparative and analytical study of the concept, meaning, interpretation and reality of
death. The subject also examine the state of dying, the teaching of death in diverse
religions and ethical issue concerning death.
PHI 2406 จริ ยศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(PY 246) (Ethics and the Environment)
ศึกษาประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในสังคมปั จจุบนั จากมุมมองของทฤษฎีและหลักการทางจริ ยศาสตร์
A study of environmental problems facing contemporary society with the application of
ethical principles to the issues.
PHI 2407 จริ ยศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(PY 247) (Business Ethics)
ศึกษาประเด็นปั ญหาจริ ยธรรมกับธุ รกิจจากมุมมองของทฤษฎีและหลักการทางจริ ยศาสตร์
A study of moral problems facing business with the application of ethical principles to the
issues.
PHI 2408 ชีวจริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
(PY 248) (Bioethics)
ศึกษาทัศนะของนักปรัชญา ต่อปั ญหาจริ ยธรรมอันเนื่ องมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และชีววิทยา
A study of philosophical views on ethical problems caused by medical and biological
progress.

82

PHI 2409 ปั ญหาปรัชญาในประวัติศาสตร์
(PY 249) (Philosophical Issues in History)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
An analytical study of philosophical issues in history.

3(3-0-6)

PHI 3401 ปรัชญาการปกครองแนวศาสนา
3(3-0-6)
(PY 341) (Religious Thinking in Politics)
ศึกษาแนวดําเนิ นชีวติ ของชุมชนในศาสนาต่าง ๆ ระบบการบริ หารในสถาบันศาสนา บ่อเกิดของรัฐและ
หน้าที่ของนักปกครองตามแนวศาสนา และบทบาทของศาสนาที่มีต่อการปกครองของรัฐ
A study of the lifestyles in the community of religious people, the administration of
religious oganizations, the religious beliefs on the origin of the state and the role of the
leader, the role of religions on a government.
PHI 3402 ปั ญหาปรัชญาในเศรษฐศาสตร์
(PY 342) (Philosophical Issues in Economics)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
An analytical study of philosophical issues in economics.

3(3-0-6)

PHI 3403 ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
(PY 343) (Social Philosophy)
ศึกษาขอบเขตและเนื้ อหาปรัชญาสังคม แนวความคิดของนักปรัชญาสํานักต่าง ๆที่เกี่ยวกับกําเนิดของ
สังคม พัฒนาการของสังคม ปั ญหาทางสังคม
A study of the scope of social philosophy, philosophical thinking on the origin of a society,
the development of society, social problems and solving.
PHI 3404 ปรัชญาภาวะสตรี
3(3-0-6)
(PY 344) (Feminism:Philosophy of Women)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ฐานะและบทบาทของสตรี ปั ญหาที่สตรี ประสบ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่มาของ
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ
An analytical study of the status of women, the role of women, women’ s problem and
theories of the women’s liberation.
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**PHI 3405 ปรัชญาในภาพยนตร์
(PY 244) (Philosophy in Movies)
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในภาพยนตร์
A study of philosophical thoughts in great movies.

3(3-0-6)

*PHI 4402 วัฒนธรรมและศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(3-0-6)
(Culture and Religion in ASEAN countries)
ศึกษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อความเข้าใจในโลกทัศน์และชีวทัศน์ของผูค้ นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ อันได้แก่ ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม และไทย
Study culture and religion to understanding life and world perspective of the people in Southeast Asia
countries such as Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore Vietnam and Thai.
PHI 4403 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันตก
3(3-0-6)
(PY 443) (Philosophical Issues in Political Ideals of the Western World)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองของนักปรัชญาตะวันตก
An analytical study of political issues of western philosophers.
*PHI 4404 ปรัชญาความรัก
3(3-0-6)
(Philosophy of Love)
ศึกษาแนวคิดเรื่ องความรักในงานเขียนเรื่ องซิ มโพเซี ยมของเพลโต ความรักในทัศนะของนักปรัชญาทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก รวมถึงมุมมองเรื่ องความรักในศาสนาต่างๆ
Study the concept of love in Plato's writings about Symposium. Love in the Western and Eastern
philosophical point of view. And the view of love in different religions.
PHI 4405 ปรัชญาในวรรณคดี
(PY 444 (Philosophy in Literature)
PY 445) ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในวรรณคดีสาํ คัญ
A study of philosophical thoughts in great literatures.

3(3-0-6)
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PHI 4406 ศาสนากับสังคม
3(3-0-6)
(PY 446) (Religion and Society)
ศึกษากําเนิดและวิวฒั นาการของศาสนาต่าง ๆ ในแต่ละสังคม โดยเน้นบทบาทและอิทธิ พลระหว่าง
ศาสนากับสังคมในด้านความคิด แนวทางดํารงชีวิต พฤติกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ของสังคม
รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะของสังคมที่นบั ถือ ศาสนาแตกต่างกัน
A study of the origin and development of religions in each society. A study is focus on the
religious influences on social ideals, social life, human behaviours and social phenomena.
A comparative study of characteristics of societies which have different worships.
*PHI 4407 การเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรม
3(3-0-6)
(Dialogue of Cultures and Civilizations)
ศึกษาหลักการการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรมในหัวข้อสิ ทธิ มนุษยชน สตรี และเพศสภาวะ
พหุ นิยม วัฒนธรรมกับโลกาภิวฒั น์ และประเด็นความขัดแย้ง เพื่อศึกษาและหาแนวทางใหม่ๆที่
สร้างสรรค์และเป็ นไปได้ในแก้ไขปั ญหาของมนุษยชาติ
The course involves a series of meaningful dialogues and discussions on various topics such as human
rights; women and gender; pluralism; and culture, globalization and conflicts. The course examines
new and creative solutions to the common problems facing mankind.
PHI 4408 ปรัชญาภาษา
(PY 448) (Philosophy of Language)
ศึกษาแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับปรัชญาภาษา
A study of philosophy of language of important philosophers.

3(3-0-6)

PHI 4409 หัวข้อที่น่าสนใจในปรัชญา
(PY 449) (Selected Topics in Philosophy)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาที่น่าสนใจ
An analytical study of selected topics in philosophy.

3(3-0-6)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

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
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 ้พ้ืนฐานทางธรณีวทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ 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

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 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

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 PG 101, PG 102, PG 201, PG 202
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

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
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวน
วิชาจาก 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

หน่ วยกิต 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
3
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย

หน่ วยกิต
3
3
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หมวดวิชาเอก
กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 63 หน่ วยกิต แบ่ งเป็ น
วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
PY 105 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3
เลือก 1 กระบวนวิชา
PY 107 การใช้เหตุผล
PY 205 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
3
PY 223 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3
PY 233 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
3
PY 234 ญาณวิทยา
3
PY 235 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
3
PY 313 พุทธปรัชญาเถรวาท
3
PY 331 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
3
PY 336 จริ ยศาสตร์
3
PY 337 สุนทรี ยศาสตร์
3
PY 424 ปรัชญาไทย
3
PY 434 อภิปรัชญา
3
วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาได้ทุกกระบวนวิชาที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาที่บงั คับ
ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตอ้ งประกอบด้วย กระบวนวิชาในระดับ 300 –
499 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่
ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชานั้นๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้นๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วชิ า
โทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้
เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชา
โทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ น
หลัก

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
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หมวดวิชาเอก
กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 63 หน่ วยกิต แบ่ งเป็ น
วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
PHI 1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3
เลือก 1 กระบวนวิชา
PHI 1007 การใช้เหตุผล
PHI 2005 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
3
PHI 2203 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3
PHI 2303 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
3
PHI 2304 ญาณวิทยา
3
PHI 2305 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
3
PHI 3103 พุทธปรัชญาเถรวาท
3
PHI 3301 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
3
PHI 3306 จริ ยศาสตร์
3
PHI 3307 สุนทรี ยศาสตร์
3
PHI 4204 ปรัชญาไทย
3
PHI 4304 อภิปรัชญา
3
วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาได้ทุกกระบวนวิชาที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาที่บงั คับ
ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตอ้ งประกอบด้วย กระบวนวิชาในระดับ 3000 –
4909 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ไม่แตกต่าง
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4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ
กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชา
เลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะเลื อกเรี ยนกระบวนวิช าใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หรื อ นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชี พ
จํานวน 15 หน่ วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึ กษาแทนหมวดวิชา
เลือกเสรี ได้ ทั้งนี้ นกั ศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ
ที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชา RU 300 ฝึ กอาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นัก ศึ กษาเลื อกเรี ย นข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อ ใดข้อหนึ่ ง
เท่านั้น ดังนี้
1. นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่ เรี ยนเป็ น
วิชาศึ กษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
หน่ วยกิ ต หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุ ษยศาสตร์ จะ
นับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. RAM 3000 สหกิจศึกษา
(RU 300) (Cooperative Education)
นักศึ กษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9 หน่วยกิ ต
แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวน
วิชาใดๆก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ ไม่ซ้ าํ
กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)

หมวดปรัชญาพืน้ ฐานทัว่ ไป
PY 100 หลักการดํารงชีวติ ในสังคม
PY 101 วัฒนธรรมและศาสนา
PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
PY 105 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
PY 107 การใช้เหตุผล
PY 205 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
หมวดศาสนาและปรัชญาตะวันออก
หมวดศาสนา
PY 210 หลักพระพุทธศาสนา
PY 212 หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่ วยกิต
3
3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หมวดปรัชญาพืน้ ฐานทัว่ ไป
PHI 1000 หลักการดํารงชีวติ ในสังคม
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
PHI 1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
PHI 1007 การใช้เหตุผล
PHI 2005 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น
หมวดศาสนาและปรัชญาตะวันออก
หมวดศาสนา
PHI 2100 หลักพระพุทธศาสนา
PHI 2102 หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องต้น

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่ วยกิต
3
3
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PY 213
PY 214
PY 313
PY 316
PY 317

พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
พระพุทธศาสนากับปั ญหาสังคม
พุทธปรัชญาเถรวาท

3
3
3

การเจริ ญสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3
มนุษย์และความเป็ นจริ งของชีวติ ในทัศนะของ 3
พระพุทธศาสนา

PY 411 ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ
PY 413 พุทธปรัชญามหายาน
PY 414 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม

3
3
3

หมวดปรัชญาตะวันออก
หน่วยกิต
PY 223 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3
PY 224 ปรัชญาอิสลาม
3
PY 225 ปรัชญาจีน
3
PY 226 ปรัชญาญี่ปุ่น
3
PY 323 ปรัชญาอินเดียร่ วมสมัย
3
PY 421 แนวคิดและผลงานสําคัญของนักคิดทาง
3
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
PY 423 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันออก 3
PY 424 ปรัชญาไทย
PY 425 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
หมวดปรัชญาตะวันตก
PY 233 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
PY 234 ญาณวิทยา
PY 235 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
PY 236 ปรัชญาจิต
PY 331 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
PY 332 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2
PY 336 จริ ยศาสตร์
PY 337 สุนทรี ยศาสตร์

3
3

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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PHI 2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
3
PHI 2104 พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม
3
PHI 3103 พุทธปรัชญาเถรวาท
3
*PHI 3104 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3
PHI 3106 การเจริ ญสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3
PHI 3107 มนุษย์และความเป็ นจริ งของชีวติ ในทัศนะของ 3
พระพุทธศาสนา
*PHI 3109 ศาสนาปฐมบรรพ์
3
PHI 4101 ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ
3
*PHI 4102 พุทธจริ ยศาสตร์ร่วมสมัย
3
PHI 4103 พุทธปรัชญามหายาน
3
PHI 4104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม
3
หมวดปรัชญาตะวันออก
หน่วยกิต
PHI 2203 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3
PHI 2204 ปรัชญาอิสลาม
3
PHI 2205 ปรัชญาจีน
3
PHI 2206 ปรัชญาญี่ปุ่น
3
*PHI 3201 ศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3
PHI 3203 ปรัชญาอินเดียร่ วมสมัย
3
PHI 4201 แนวคิดและผลงานสําคัญของนักคิดทาง
3
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
PHI 4203 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของ
3
โลกตะวันออก
PHI 4204 ปรัชญาไทย
3
PHI 4205 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
3
*PHI 4206 ศาสนาโลกในโลกสมัยใหม่
3
หมวดปรัชญาตะวันตก
PHI 2303 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
PHI 2304 ญาณวิทยา
PHI 2305 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
PHI 2306 ปรัชญาจิต
PHI 3301 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1
PHI 3302 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2
PHI 3306 จริ ยศาสตร์
PHI 3307 สุนทรี ยศาสตร์

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2550)
PY 338
PY 434
PY 435
PY 437
PY 438

ปรัชญาอเมริ กนั
อภิปรัชญา
ปรัชญาตะวันตกร่ วมสมัย

3
3
3

ปรัชญาเอกซิสเต็นเชียลลิสต์
ปรัชญาเปรี ยบเทียบเบื้องต้น

3
3

หมวดปรัชญาประยุกต์
หน่ วยกิต
PY 240 ปั ญหาปรัชญาในกฎหมาย
3
PY 241 ปรัชญาศาสนา
3
PY 242 ปรัชญาว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ
3
PY 245 ปรัชญาว่าด้วยความตาย
3
PY 246 จริ ยศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
3
PY 247 จริ ยศาสตร์ธุรกิจ
3
PY 248 ชีวจริ ยศาสตร์
3
PY 249 ปรัชญาในประวัติศาสตร์
3
PY 341 ปรัชญาการปกครองแนวศาสนา
3
PY 342 ปั ญหาปรัชญาในเศรษฐศาสตร์
3
PY 343 ปรัชญาสังคม
3
PY 344 ปรัชญาภาวะสตรี
3
PY 244 ปรัชญาในภาพยนตร์
3
PY 443 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันตก 3
PY 445 ปรัชญาในวรรณคดี
3
PY 446 ศาสนากับสังคม
3
PY 448 ปรัชญาภาษา
3
PY 449 หัวข้อที่น่าสนใจในปรัชญา
3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
PHI 3308 ปรัชญาอเมริ กนั
PHI 4304 อภิปรัชญา
PHI 4305 ปรัชญาตะวันตกร่ วมสมัย
*PHI 4306 ปรัชญาหลังนวยุคและอถรรถปริ วรรต
PHI 4307 ปรัชญาเอกซิสเต็นเชียลลิสต์
PHI 4308 ปรัชญาเปรี ยบเทียบเบื้องต้น

3
3
3
3
3
3

หมวดปรัชญาประยุกต์
หน่ วยกิต
PHI 2400 ปั ญหาปรัชญาในกฎหมาย
3
PHI 2401 ปรัชญาศาสนา
3
PHI 2402 ปรัชญาว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ
3
PHI 2405 ปรัชญาว่าด้วยความตาย
3
PHI 2406 จริ ยศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
3
PHI 2407 จริ ยศาสตร์ธุรกิจ
3
PHI 2408 ชีวจริ ยศาสตร์
3
PHI 2409 ปรัชญาในประวัติศาสตร์
3
PHI 3401 ปรัชญาการปกครองแนวศาสนา
3
PHI 3402 ปั ญหาปรัชญาในเศรษฐศาสตร์
3
PHI 3403 ปรัชญาสังคม
3
PHI 3404 ปรัชญาภาวะสตรี
3
**PHI 3405 ปรัชญาในภาพยนตร์
3
*PHI 4402 วัฒนธรรมและศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
PHI 4403 ปั ญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวันตก 3
*PHI 4404 ปรัชญาความรัก
3
PHI 4405 ปรัชญาในวรรณคดี
3
PHI 4406 ศาสนากับสังคม
3
*PHI 4407 การเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรม 3
PHI 4408 ปรัชญาภาษา
3
PHI 4409 หัวข้อที่น่าสนใจในปรัชญา
3
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ภาคผนวก ค.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

93

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003
ARA 1001
ARA 1002
ARA 2001
ARA 2002
ART 1003
**BIO 1001
CMS 1003
CHI 1001
CHI 1002
CHI 2001
CHI 2002
ECO 1003
ENG 1001
ENG 1002
ENG 2001
ENG 2002
ENG 2101
ENG 2102

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4














































2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1












































 ความรับผิดชอบรอง















2

4

1

2

3

4

5





6

7

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4





























































3

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ENG 2401
FRE 1001
FRE 1002
FRE 2001
FRE 2002
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
















2

















3
















4




















2. ความรู้

5
















1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5




















1




















2

3

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2

3

4


5

6

7














































































































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

GER 1001
GER 1002
GER 2001
GER 2001
GER 2002
GLY 1003
GRK 1001
GRK 1002
GRK 2001
GRK 2002
HED 1101
HIN 1001
HIN 1002
HIN 2001
HIN 2002
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
INT 1005
**JPN 1001

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3






















4




















2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4












5
































1


















2

4

1












2









3

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ








3

4

5

6

7

































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
**JPN 1002
**JPN 2001
**JPN 2002
KHM 1001
KHM 1002
KHM 2001
KHM 2002
KOR 1001
KOR 1002
KOR 2001
KOR 2002
LAO 1001
LAO 1002
LAO 2001
LAO 2002
LAW 1004
LIS 1001
MAL 1001
MAL 1002











2














3

4





























2. ความรู้

5
















1








2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1




















2

3














4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2

3

4

5






6























































7





















5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
MAL 2001
MAL 2002
MET 1003
MMR 1001
MMR 1002
MMR 2001
MMR 2002
MSA 1003
MTH 1003
PHI 1003
*PHY 1001
POL 1100
PSY 1001
RAM 1000
RUS 1001
RUS 1002
RUS 2001
RUS 2002
SCI 1003



2




3



























4
















2. ความรู้

5








1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4































5

















1




















2



3




4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2














4



















3



5

6

7



































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

SOC 1003
SPN 1001
SPN 1002
SPN 2001
SPN 2002
STA 1003
THA 1001
THA 1002
VNM 1001
VNM 1002
VNM 2001
VNM 2002
POR 1001
POR 1002
POR 2001
POR 2002
หมวดวิชาเอก
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003

1. คุณธรรม จริยธรรม






































2. ความรู้











3. ทักษะทางปัญญา
































































































4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ













































































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
   




   


 
 
 
 
  
  
  
  



























99

รายวิชา

PHI 1005
PHI 1007
PHI 2005
PHI 2100
PHI 2102
PHI 2103
PHI 2104
PHI 2203
PHI 2204
PHI 2205
PHI 2206
PHI 2303
PHI 2304
PHI 2305
PHI 2306
PHI 2400
PHI 2401
PHI 2402
PHI 2405

1. คุณธรรม จริยธรรม

1




















2




















3




















4




















2. ความรู้

5




















1




















2




















3




















3. ทักษะทางปัญญา

4




















5




















1




















2




















3




















4




















4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1




















2




















3




















4




















5




















6




















7




















5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

PHI 2406
PHI 2407
PHI 2408
PHI 2409
PHI 3103
*PHI 3104
PHI 3106
PHI 3107
*PHI 3109
*PHI 3201
PHI 3203
PHI 3301
PHI 3302
PHI 3306
PHI 3307
PHI 3308
PHI 3401
PHI 3402
PHI 3403

1. คุณธรรม จริยธรรม

1




















2




















3




















4




















2. ความรู้

5




















1




















2




















3




















3. ทักษะทางปัญญา

4




















5



















1




















2




















3




















4




















4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1




















2




















3




















4




















5




















6




















7




















5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

PHI 3404
**PHI 3405
PHI 4101
*PHI 4102
PHI 4103
PHI 4104
PHI 4201
PHI 4203
PHI 4204
PHI 4205
*PHI 4206
PHI 4304
PHI 4305
*PHI 4306
PHI 4307
PHI 4308
*PHI 4402
PHI 4403
*PHI 4404

1. คุณธรรม จริยธรรม

1




















2




















3




















4




















2. ความรู้

5




















1




















2




















3




















3. ทักษะทางปัญญา

4




















5




















1




















2




















3




















4




















4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1




















2




















3




















4




















5




















6




















7




















5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

PHI 4405
PHI 4406
*PHI 4407
PHI 4408
PHI 4409

1. คุณธรรม จริยธรรม

1






2






3






4






2. ความรู้

5






1






2






3






3. ทักษะทางปัญญา

4






5






1






2






3






4






4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1






2






3






4






5






6






7






5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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ภาคผนวก ง.
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร

104

คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
(นาย/นาง/นางสาว)
1. นายวิโรจ นาคชาตรี

ตําแหน่ งวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
รองศาสตราจารย์

2.

นายไม้ สงวนสกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.

นางปานทิพย์ ศุภนคร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4.

นายชัยวัฒน์ อัตพัฒน์

รองศาสตราจารย์

5.

ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

อาจารย์

คุณวุฒิสูงสุ ด

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

อ.ม.
ศศ.บ
M.A.(Hons.)
พธ.บ
(เกียรตินิยม)
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม)
M.A.

ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญา
Philosophy
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Madras
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
India
ไทย

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2536
2533
2534
2532

ไทย
ไทย

2518
2515

India

2516

ศน.บ.
Ph.D

ปรัชญา
Philosophy
Philosophy
Philosophy

Banaras Hindu
University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
Madras University
Madras University
Madras University

ไทย
India
India
India

2512
2535
2530
2529

ปรัชญา
ปรัชญา
Philosophy
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ภาคผนวก จ.
ผลงานและภาระงานสอนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

106

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของคณาจารย์ ในหลักสู ตร
1. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
อ.ด.
M.A.
อ.ม.
B.A.(Hons.)

นางลักษณวัต ปาละรัตน์ , ดร.
สาขาวิชา
ปรัชญา
Philosophy
ปรัชญา
Philosophy

สถาบัน

ประเทศ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2535
The University of Oklahoma สหรัฐอเมริ กา 2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2523
Flinders University of South ออสเตรเลีย 2520
Australia

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2546). ตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2552). ญาณวิทยา (PY 234). กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2551). สุ นทรี ยศาสตร์ (PY 337). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2540). ปรัชญาภาวะสตรี (PY 344). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2553). ปรัชญาภาวะสตรี ฉบับปรับปรุ งใหม่ ครั้งที่ 1 (PY 344). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
หนังสื อ
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2545). สตรี ในมุมมองของพุทธปรัชญา. กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สื่ อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณวัต ปาละรัตน์. (2545). สื่ อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาตรรกวิทยา
เบื้องต้น(PY 105). ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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บทความวิชาการ-วิจัย
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2552 “การศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์นิยมของฟรานซ์ เบรนทาโน”
วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ปี ที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2552.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2552 “ศรัทธาในพระพุทธศาสนา” วารสารรามคําแหง ฉบับมนุ ษยศาสตร์.
ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2552.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2548 “อภิญญา : การรับรู ้แบบเหนื อปกติในพุทธปรัชญา”
วารสารรามคําแหงฉบับมนุษยศาสตร์. ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2548.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2541 “ความรู ้ในพุทธปรัชญา” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี ที่ 5 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม – ธันวาคม 2541.
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2527 “สตรี ในทรรศนะของพุทธศาสนา” วารสารสตรี ทศั น์. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 4
พฤศจิกายน – มกราคม 2526 -2527.
รายงานการวิจัย
ลักษณวัต ปาละรัตน์. 2537. “ทฤษฎีความรู ้ในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2537.
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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2. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

นายวิโรจ นาคชาตรี
สาขาวิชา

อ.ม.
ศศ.บ.

ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ปรัชญา

สถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2536
2533

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วิโรจ นาคชาตรี และคณะ. (2553). ปรัชญาเบื้องต้น (PY 103). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี และชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2554). การใช้เหตุผล (PY107). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2554). ปรัชญาจิต (PY236). กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2547). ปรัชญาอิสลาม (PY224). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2550). ปรัชญาว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ (PY242). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2554). พุทธปรัชญาเถรวาท (PY313). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี .(2552). ศาสนาเปรี ยบเทียบ (PY425). กรุ งเทพ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
รายงานการวิจัย
วิโรจ นาคชาตรี . (2542). “ค่านิยมทางจริ ยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” รายงานการวิจยั . มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2551). “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรี ยน ศึกษาเฉพาะ
กรณี โรงเรี ยนบ้านคชาธาร ตําบลท่าฉาง อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” รายงานการวิจยั
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2552). “ยาและวิธีรักษาโรคในพระไตรปิ ฎก (ฉบับหลวง)” รายงานการวิจยั
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจ นาคชาตรี . (2553). “หลักการปฏิบตั ิต่อผูน้ บั ถือศาสนาอื่นตามคําสอนของพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอิสลาม” รายงานการวิจยั . มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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วิโรจ นาคชาตรี . (2554). “อาหารและวิธีการบริ โภคเพื่อสุ ขภาพตามทัศนะของพุทธปรัชญา”
รายงานการวิจยั . มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความวิชาการ
วิโรจ นาคชาตรี . (2546). “การทําความดีตามหลักพุทธศาสนา” วารสารรู สมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี.
วิโรจ นาคชาตรี .(2547). “การรักษาโรคในพระไตรปิ ฎก” วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์ .
วิโรจ นาคชาตรี .( 2552). “พระพุทธศาสนา : ศาสนาประจําชาติไทย” วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ .
วิโรจ นาคชาตรี .(2553). “พระพุทธศาสนา : รากฐานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย”
วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ .
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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3. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
M.A. (Hons.)
พธ.บ
(เกียรตินิยม)

นายไม้ สงวนสกุล
สาขาวิชา
Philosophy
ปรัชญา

สถาบัน

ประเทศ

University of Madras
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย

อินเดีย
ไทย

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ-วิจัย
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
12 ชัว่ โมง/สัปดาห์

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2534
2532
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4. ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม)

นางปานทิพย์ ศุภนคร
สาขาวิชา
ปรัชญา
ปรัชญา

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2518
2515

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ปานทิพย์ ศุภนคร. (2551). ปรัชญาเอกซิสเต็นเชียลลิสต์ (PY 437).กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปานทิพย์ ศุภนคร. (2552). ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (PY 235).กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปานทิพย์ ศุภนคร. (2554). ปรัชญาจีน (PY 225).กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปานทิพย์ ศุภนคร. (2555). จริ ยศาสตร์ (PHI 3306).กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความวิชาการ
ปานทิพย์ ศุภนคร.(2554). “พระเยซูคริ สต์กบั สถานภาพความเป็ นพระเจ้า”.
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุ ษยศาสตร์ (มกราคม-ธันวาคม 2554).
ปานทิพย์ ศุภนคร.(2554). “พระเจ้าของศาสนาคริ สต์”. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
(ตุลาคม-ธันวาคม 2554).
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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5. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

นางสาวตรีนุช พลางกูร
สาขาวิชา

ศศ.ม
ศศ.ม
ศศ.บ

ศาสนาเปรี ยบเทียบ
ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ-วิจัย
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 12 ชัว่ โมง/สัปดาห์

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2550
2545
2537
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ภาคผนวก ฉ.
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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3

3

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
3

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ 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 าํ เร็จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อ
เทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและเป็ น
ผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้ปฏิบตั ิงาน
มาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ น
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
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3

การศึกษา

3

เสื่ อมเสี ย

ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อ
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติ

6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้
เพียงคณะหรื อสาขาวิช าเดี ยวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนัก ศึ กษาในคณะหรื อสาขาวิช าอื่ นในขณะที่ ยงั มี
สถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี ก็ได้
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานักบริ การทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้กาํ หนดไว้น้ นั ให้ถือว่า
สละสิ ทธิ์การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2
ฉบับ ในกรณี ที่ ใช้คุณ วุฒิ ตามข้อ 5.2 หรื อ ข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมี ห นัง สื อ รั บ รองจากผูบ้ ังคับบัญชา
โดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิ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 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
3
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(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่งได้กรอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ใน
กรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่ง
หัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผู ้
มีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา 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 ชื่อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6)
และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิช าที่ ส มัคร โดยวิธีสั มภาษณ์ หรื อวิธี อื่นใดตามที่ มหาวิท ยาลัย กําหนด ซึ่ งจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็น
ต่ออธิการบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิ การบดีส่ัง
ไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรง
กับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้อง
ตามข้อ บัง คับ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย ถอนสถานภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาทัน ที โดยมหาวิ ท ยาลัย ไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิ ท ยาลัย รั บ โอนนิ สิ ตนัก ศึ ก ษา จากสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาอื่ นเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที่กาํ หนด
ไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
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8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่ รับ เข้าศึ ก ษากํา หนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นวิช าที่ ส อบได้ก่ อนภาค
การศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม ข้อ 14 ทั้งนี้
ต้อ งลงทะเบี ย นเรี ยนในมหาวิ ท ยาลัย ไม่ น้อ ยกว่ า 1 ปี การศึ ก ษาและต้อ งศึ ก ษากระบวนวิ ช าตามที่
คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8 ข้อ
10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ี
คุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อ
ข้อ 14 หาวิท ยาลัยให้สิ ท ธิ เที ยบโอนหน่ ว ยกิ ตสะสมเดิ ม ในกระบวนวิช าที่ โอนได้ โดยคงอัก ษรระดับ
คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน การขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาซึ่ งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้า
ศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึ้ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เป็ นนักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง
ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่ วยกิ ต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่ วยกิ ต สําหรับนักศึ กษา
ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตามวรรคแรกให้
เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และ
รับลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึ กษาตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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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 น
เลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่ใช้
ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ ยนสาขาวิชา ให้คงรหัส
ประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า
และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่แนะนําปรึ กษาการ
เรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียน
เรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และ
สถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ก่อนหรื อไม่กไ็ ด้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความ
เห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1
ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วน
ในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่
กําหนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน
30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิน้ ีให้ลงนาม อนุมตั ิใน
แบบคําร้องหรื อเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจ
ประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึ กษา การนับระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน
ต่อเนื่องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา
แล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผู ้
นั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิต
สะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่
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รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่
เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี
การศึกษา หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และ
ภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับ
สอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะ
ใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา
(Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการ
สอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัย 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 โดยปกติใช้เวลา
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 ึนอยู่
กับลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชา
จํานวนหน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของนักศึกษาที่
ควรจะเรี 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)
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15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชา
และอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื่ องกัน
(Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลง
ท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100,
101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภาย
หน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวน
วิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ใน
หลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้
ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยงั ไม่
เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็
ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะ
กระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
(Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2
(Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3
(Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบไล่ใน
แต่ละกระบวนวิช า แต่บางกระบวนวิช าอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึ กษาก็ได้ ซึ่ งมหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้ว
ถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่ง
ครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ
ให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
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16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้อง
ดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่สอบตกใน
ภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อมต้องดําเนิ นการลงทะเบียนและสอบ
ซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบ
ซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ต้องไม่ล งทะเบี ยน สอบซ่ อมกระบวนวิชาที่ มีก ารสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดี ยวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบ
การศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ สอบละ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการ
ให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการ
เรี ยน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุ 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 จึงจะนับหน่วยกิ
ตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นบั เป็ นหน่วย
กิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่าระดับ
คะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็ นกระบวนวิชาที่
เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ งเท่านั้นเป็ น
หน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชา
ที่นกั ศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบ
หลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
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16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้
คํานวณดังนี้

3

สะสมไว้

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี่ยนแปลงใดๆ
อีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนใน
ภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่ งอาจต้อง
เสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยน
ในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิ
ให้สาํ เร็จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้นเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรี ยนนั้น ส่ วนค่า ธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป
ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้ายโดยยืน่ คําขอ
ตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา
เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นไว้
มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
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19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของ
ภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วย
กิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของ
ภาคก่อน ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชานั้นเป็ นราย หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนิ นการภายในภาค
การศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี
ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้นกั ศึกษาจะต้องยืน่ คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตามข้ อ 8 และผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญญา อนุ ป ริ ญญา หรื อ
ประกาศนี ยบัต ร ซึ่ งมหาวิ ทยาลัย รามคํา แหงรั บรอง และเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ 10 ต้อ งศึ ก ษาให้ไ ด้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจํา
คณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร และมี
ความประพฤติดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมี
ความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที่
กําหนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่
สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่
สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสาม
ในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง หรื อ
ลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่ งเคย
สอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครที่มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวน
วิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา
พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อ
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เตรี ยมศึ กษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึ กษา
ต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ ในหลัก
สู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมดสิ้ น
เสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อ
สิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ น
คราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบหลักสู ตร
และเงื่อนไขว่าด้วยอนุ ปริ ญญาที่ ก าํ หนดไว้ในแต่ล ะสาขาวิช า โดยต้องมี หน่ ว ยกิ ตสะสมไม่ต่ าํ กว่า 108
หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่ งได้หน่วยกิต
สะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ ก ารบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดี มีอาํ นาจสั่งและ
ปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
3

3

3

3

3

3

3

3

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
3

3

3

3

3

3

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
3

ข้อ 1 ข้อ บัง คับ นี้ เ รี ย กว่า “ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง ว่า ด้วยการศึ ก ษาชั้น ปริ ญ ญาตรี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
3

3

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ 14 และ

ความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความดังต่อไปนี้แทน
3

“3.2 ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญญาตรี (ฉบับ ที่ 2)

พ.ศ. 2548”
3

3

3

“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่ เ ป็ นผูม้ ี โรคติ ดต่ อร้ า ยแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ โรคสํา คัญที่ จะเป็ น

อุปสรรคต่อการศึกษา
3

3

6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่ เ คยถู ก ไล่ อ อกจากสถาบัน ใดๆ เนื่ อ งจากกระทํา ความผิ ด หรื อ มี ค วาม

ประพฤติเสื่ อมเสี ย
3

3

6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22หน่วยกิต

ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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3

ในกรณี ที่นักศึ กษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกิ นกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อผูท้ ี่

ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
3

สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 30 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิ น 18 หน่ วยกิ ต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารที่มหาวิทยาลัย
กําหนด”
3

3

“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิ น 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี ไม่

เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
3

การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาค

การศึกษา โดยถือว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาคการศึกษาสุ ดท้ายของปี
การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
3

ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของ

การศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่
อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
3

มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ตาม

วรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิ
ตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซํ้าซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ
10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนด
ไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่ วยกิ ตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี ใน
สาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้
ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของ
หลักสู ตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิ ต ของหลักสู ตร 5 ปี และไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 6 ปี จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
3

127

3

สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตามข้อ 8 และผู้ที่ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญา

อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วย
กิ ตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
3

การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่สังกัด และ

มายื่นคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายใน
ภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”

3

3

ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

3

3

ลงนาม

3

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

