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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Thai
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Thai)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai)
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 ภาษาไทย
ได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ ................................................
ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ...................................................................
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ทั้งนี้ กรณี ความร่ วมมือกับสถานการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องแนวทางความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
 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 ...........5.15..................
ครั้งที่ ....18...../...2555.... เมื่อวันที่ ...16.... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2555...
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ .....6......./...2555......
วาระที่ ..... 5.4 ..... เมื่อวันที่ ..21..... เดือน .พฤษภาคม.. พ.ศ. ..2555...
สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
ที่ ศธ.0506(2)/ 8011 เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1
ครู อาจารย์ นักวิชาการ
8.2
มัคคุเทศก์
8.3
อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
8.4
นักเขียน
8.5
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
8.6
เลขานุการ
8.7
พิธีกร /ผูป้ ระกาศข่าว
8.8
กองบรรณาธิ การวารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์

-4-

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

นักแปล /ล่าม
พนักงานในองค์กรของรัฐและเอกชน
ประชาสัมพันธ์
พิสูจน์อกั ษร
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สํานักงาน
ขายประกัน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการขาย
อาชีพอิสระ

9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นายวิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์

2.

นางสาวพรทิพย์ วนรัฐิกาล

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

3.

นางสาวณัฐวรรณ ชัง่ ใจ

อาจารย์

วุฒิ
การศึกษา
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
(เกียรตินิยม)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สํ าเร็จ

จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2526
2519
2537
2533
2552
2544

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนคณะอื่นๆในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร (การวิเคราะห์
หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ระบุสถานะด้าน
สังคมของประเทศไทยว่า ยังขาดแคลนกําลังคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรด้านการวิจยั ครู อาจารย์และ
นักวิชาการทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ จึงเห็นความสําคัญในการผลิตบุคคลที่มีศกั ยภาพและมีความสามารถ
มีองค์ความรู ้กว้างขวางและมีทกั ษะในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในยุคโลกาภิวตั น์ มีการหลัง่ ไหลของข้อมูล ทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่ งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะการใช้ภาษา โดยมีการรับอิทธิ พลจากภาษาต่างประเทศมากขึ้นและ
ปรากฏในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังเช่นปรากฏถ้อยคําภาษาเขียนในอินเทอร์ เน็ตที่ค่อนข้างสับสน
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หรื อการใช้ภาษาตามกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ งเป็ นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นจึงต้อง
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับรู ปแบบการดํารงชีวติ ของคนไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิม

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้นการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมปั จจุบนั
12.1.2 ต้องสร้างหลักสู ตรให้เป็ นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
12.1.3 หลักสู ตรต้องมีแนวทางที่จะให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน
12.1.4 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและนําไปใช้
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
12.1.5 หลักสู ตรต้องพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู ้ที่เป็ นมาตรฐาน
แก้ปัญหา และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของสังคม
12.2.2 สถาบันต้องสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนทุกเมื่อ
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
เพือ่ ให้ บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
INT 1005
MTH 1003
STA 1003 AGR 1003 **BIO 1001
CMS 1003
GLY 1003 MET 1003 *PHY 1001 SCI 1003
HIS 1001
HIS 1002
HIS 1201
LIS 1001
PHI 1003 GAS 1001
GAS 2601
GAS 2611
GAS 2701 GAS 2711
GAS 2721 GAS 2801
GAS 2802
GAS 2803
GAS 3504 GAS 3601
GAS 3801 GAS 4605
GAS 4804
HED 1101
LAW 1004 POL 1100
ECO 1003 PSY 1001
SOC 1003
ENG 1001
ENG 1002 ENG 2001
ENG 2002 ENG 2101
ENG 2102
ENG 2401
FRE 1001
FRE 1002
FRE 2001 FRE 2002
GER 1001
GER 1002
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GER 2001
RUS 1001
**JPN 2001
MAL 1001
GRK 2001
MMR 1001
LAO 2001
KOR 1001
HIN 2001
POR 1001

GER 2002
RUS 1002
**JPN 2002
MAL 1002
GRK 2002
MMR 1002
LAO 2002
KOR 1002
HIN 2002
POR 1002

SPN 1001
RUS 2001
CHI 1001
MAL 2001
KHM 1001
MMR 2001
VNM 1001
KOR 2001
ARA 1001
POR 2001

SPN 1002
SPN 2001
SPN 2002
RUS 2002 **JPN 1001 **JPN 1002
CHI 1002
CHI 2001
CHI 2002
MAL 2002 GRK 1001
GRK 1002
KHM 1002 KHM 2001 KHM 2002
MMR 2002 LAO 1001
LAO 1002
VNM 1002 VNM 2001 VNM 2002
KOR 2002
HIN 1001
HIN 1002
ARA 1002
ARA 2001
ARA 2002
POR 2002

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นทีต่ ้ องมาเรียน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
THA 1001
THA 1002
THA 1003
THA 1004
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
THA 2101
THA 2102
THA 3101
THA 3102
THA 3107
THA 4101

THA 2103
THA 3103
THA 4102

หมวดวิชาวรรณคดีไทย
THA 2201
THA 3203
THA 3209
THA 4202
THA 4208

THA 2203 **THA 2204
THA 3205
THA 3206
THA 3211
THA 3212
THA 4204
THA 4205
THA 4210
THA 4211

THA 2202
THA 3204
THA 3210
THA 4203
THA 4209

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (บังคับเลือก)
ART 1003
MSA 1003

THA 2104
THA 3104
THA 4103

THA 2105
THA 3105
THA 4104

THA 2106
THA 3106
THA 4105

THA 3201
THA 3202
THA 3207
THA 3208
THA 3213 **THA 4201
THA 4206
THA 4207
THA 4212
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13.3 การบริ หารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูส้ อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู ้และทักษะภาษาไทย ตามความต้องการของหลักสู ตร
13.3.2 สํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผูป้ ระกอบการเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้คู่คุณธรรม เชิดชูภาษาไทย มีใจรักวัฒนธรรมแห่งชาติ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
ความสําคัญของหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือการผลิตบุคคลที่มี
ศักยภาพ มีองค์ความรู ้กว้างขวางในทักษะการสื่ อสารภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษาและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิ ดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตั้งแต่พ.ศ. 2514 เป็ นต้นมา ภาควิชา ฯได้ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้หลักสู ตรทันสมัย
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของสังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
จะเพิ่มความรู ้แล้วพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยแก่ผศู ้ ึกษา โดยสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริ ง ใช้เพื่อประกอบอาชีพ หรื อศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในลักษณะต่างๆ ของภาษาไทย
รวมทั้งเข้าใจวิวฒั นาการของการใช้ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
1.4.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ภาษาได้ดีในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
1.4.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และสามารถเข้าใจวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ และในท้องถิ่นต่างๆ
1.4.4 เพื่อให้นกั ศึกษามีวจิ ารณญาณในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทต่างๆ โดยศึกษา
หลักเกณฑ์และให้มีการฝึ กฝน
1.4.5 เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางวรรณกรรมและศึกษาอิทธิ พลของ
วรรณกรรมในสมัยต่างๆ และชาติต่างๆ ที่มีต่อกัน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสู ตรในระดับสากล และประเมิน
หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ
2.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพ
สอดคล้องกับสภาพทางสังคม สังคมเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ที่เปลี่ยนไป
สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่
เปลี่ยนไป
3.พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน สนับสนุนบุคลากรให้บริ การแก่องค์กร
การสอนและบริ การวิชาการ
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสู ตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี

ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
 ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
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)
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2.3
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับเข้า
ชั้นเรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.5 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
2.6 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาภาษาไทย ในระหว่างปี การศึกษา 2555 – 2559
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ชั้นปี ที่ 1
300
300
310
320
330
ชั้นปี ที่ 2
250
250
260
270
ชั้นปี ที่ 3
225
225
230
ชั้นปี ที่ 4
200
200
รวม
300
550
785
1,005 1,030
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
200
200
2.7 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
จํานวนเงิน
2555
2556
2557
ค่าตอบแทน
800,000
840,000
880,000
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
40,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
50,000
100,000
100,000
910,000
1,000,000
1,040,000
รวม

2558
920,000
20,000
40,000
100,000
1,080,000

2559
960,000
20,000
40,000
100,000
1,120,000
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2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.8 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
× แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3 หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
หรื อสหกิจศึกษา
และวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวม

144 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
42
63
24
15
9
6
144

รายวิชาในหมวดต่ างๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้

จํานวนร้ อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
10.41
100.00
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(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and
Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1).กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 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 พ้นื ฐาน
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
AGR 1003
(AG 103)
**BIO 1001
(BI 103)
CMS 1003
(CM 103)
GLY 1003
(GY 103)
MET 1003
(MT 103)
*PHY 1001

หน่วยกิต
3

การเกษตรเบื้องต้น
(Introduction to Agriculture)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Biology)
เคมีเบื้องต้น
3
(Introduction to Chemistry)
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Geology)
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
(Fundamental of Meteorology)
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
(Introduction to Physics)
SCI 1003
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
(SC 103)
(Basic Science)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
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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
2
3
3
3
2
3
2

ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
(GS 101)
(Sports and exercise for Health)
GAS 2601
กรี ฑา 1
2
(GS 251)
(Track and Field 1)
GAS 2611
ว่ายนํ้า 1
2
(GS 241)
(Swimming 1)
GAS 2701
ฟุตบอล 1
2
(GS 271)
(Soccer 1)
GAS 2711
บาสเกตบอล 1
2
(GS 281)
(Basketball 1)
GAS 2721
วอลเลย์บอล 1
2
(GS 291)
(Volleyball 1)
GAS 2801
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
(SS 237)
(Body Conditioning)
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GAS 2802
(GS 231)
GAS 2803
(GS 233)
GAS 3504
(GS 375)
GAS 3601
(GS 341)
GAS 3801
(GS 343)
GAS 4605
(GS 448)
GAS 4804
(GS 440)
HED 1101
(HA 101/HE 101)
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
LAW 1004
(LW 104)
POL 1100
(PS 103)
ECO 1003
(EC 103)
PSY 1001
(PC 103)
SOC 1003
(SO 103)

เกมเบ็ดเตล็ด
(Minor Game)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
(Rhythmic Activities)
ตะกร้อ
(Takraw)
เทนนิส 1
(Tennis 1)
ศิลปะป้ องกันตัว
(Self - Defense)
แบดมินตัน
(Badminton)
โยคะ
(Yoga)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
(Health Promotion for Life)

2
2
2
2
2
2
2
2

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
(Introduction to Law)
รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3
(Introduction to Political Science)
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3
(General Economics)
จิตวิทยาทัว่ ไป
3
(General Psychology)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Sociology and Anthropology)

4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปิ ดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ โดยต้องเรี ยน
ภาษานั้น 4 วิชาต่อเนื่องกัน วิชาละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
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ภาษาอังกฤษ
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
(EN 101) (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)
และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
(EN 201) (English Reading for Comprehension)
ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
(EN 203) (English Pronunciation)
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
(FR 101) (Fundamental French 1)
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
(FR 102) (Fundamental French 2 )
FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
(FR 201) (Fundamental French 3 )
FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
(FR 202) (Fundamental French 4 )
ภาษาเยอรมัน
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
(GN 101) (Fundamental German 1)
GER 1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
(GN 102) (Fundamental German 2)
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
(GN 201) (Fundamental German 3)
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
(GN 202) (Fundamental German 4)

หน่วยกิต
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
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ภาษาสเปน
SPN 1001
(SN 101)
SPN 1002
(SN 102)
SPN 2001
(SN 201)
SPN 2002
(SN 202)
ภาษารัสเซี ย
RUS 1001
(RS 101)
RUS 1002
(RS 102)
RUS 2001
(RS 201)
RUS 2002
(RS 202)
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)

ภาษาสเปนพื้นฐาน 1
(Fundamental Spanish 1)
ภาษาสเปนพื้นฐาน 2
(Fundamental Spanish 2)
ภาษาสเปนพื้นฐาน 3
(Fundamental Spanish 3)
ภาษาสเปนพื้นฐาน 4
(Fundamental Spanish 4)

หน่วยกิต
3
3
3
3

ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 1
(Fundamental Russian I)
ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 2
(Fundamental Russian II)
ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 3
(Fundamental Russian III)
ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 4
(Fundamental Russian IV)

3

ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1)
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2)
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3)
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4)

3

ภาษาจีน 1
(Chinese 1)
ภาษาจีน 2
(Chinese 2)

3

3
3
3

3
3
3

3
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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)

ภาษาจีน3
(Chinese 3)
ภาษาจีน4
(Chinese 4)

หน่วยกิต
3
3

ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1
(Fundamental Malay I)
ภาษามลายูพ้นื ฐาน 2
(Fundamental Malay II)
ภาษามลายูพ้นื ฐาน 3
(Fundamental Malay III)
ภาษามลายูพ้นื ฐาน 4
(Fundamental Malay IV)

3

ภาษากรี กพื้นฐาน 1
(Fundamental Modern Greek 1)
ภาษากรี กพื้นฐาน 2
(Fundamental Modern Greek 2)
ภาษากรี กพื้นฐาน 3
(Fundamental Modern Greek 3)
ภาษากรี กพื้นฐาน 4
(Fundamental Modern Greek 4)

3

ภาษาเขมรพื้นฐาน 1
(Fundamental Khmer 1)
ภาษาเขมรพื้นฐาน 2
(Fundamental Khmer 2)
ภาษาเขมรพื้นฐาน 3
(Fundamental Khmer 3)
ภาษาเขมรพื้นฐาน 4
(Fundamental Khmer 4)

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
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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)

ภาษาพม่าพื้นฐาน 1
(Fundamental Myanmar 1)
ภาษาพม่าพื้นฐาน 2
(Fundamental Myanmar 2)
ภาษาพม่าพื้นฐาน 3
(Fundamental Myanmar 3)
ภาษาพม่าพื้นฐาน 4
(Fundamental Myanmar 4)

หน่วยกิต
3
3
3
3

ภาษาลาวพื้นฐาน 1
(Fundamental Lao 1)
ภาษาลาวพื้นฐาน 2
(Fundamental Lao 2)
ภาษาลาวพื้นฐาน 3
(Fundamental Lao 3)
ภาษาลาวพื้นฐาน 4
(Fundamental Lao 4)

3

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
(Fundamental Vietnamese 1)
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
(Fundamental Vietnamese 2)
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3
(Fundamental Vietnamese 3)
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 4
(Fundamental Vietnamese 4)

3

ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1
(Fundamental Korean 1)
ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2
(Fundamental Korean 2)

3

3
3
3

3
3
3

3
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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)

ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3
(Fundamental Korean 3)
ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4
(Fundamental Korean 4)

หน่วยกิต
3
3

ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 1
(Fundamental Hindi 1)
ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 2
(Fundamental Hindi 2)
ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 3
(Fundamental Hindi 3)
ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 4
(Fundamental Hindi 4)

3

ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1
(Fundamental Arabic 1)
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2
(Fundamental Arabic 2)
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 3
(Fundamental Arabic 3)
ภาษาอาหรับพื้นฐาน 4
(Fundamental Arabic 4)

3

ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1
(Fundamental Portuguese I)
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2
(Fundamental Portuguese II)
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 3
(Fundamental Portuguese III)
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 4
(Fundamental Portuguese IV)

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
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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)
(2) หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต รวม
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
2.1. วิชาเอกบังคับ
THA 2101
(TH 243)
THA 2102
(TH 244)
THA 2105
(TH 247)
THA 2106
(TH 256)
THA 3101
(TH 323)
THA 3102
(LI 332)
THA 3106
(TH 347)
THA 3211
(TH 357)
THA 4102
(LI 434)
**THA 4201
(TH 431)

63
30
33

หน่วยกิต
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
ความรู้ทวั่ ไปในการเขียน
(Introduction to Writing)
การพัฒนาทักษะการเขียน
(Writing Skill Development)
ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
(Introduction to Reading)
ร้อยกรอง
(Thai Poetry)
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
(Influences of Pali and Sanskrit on Thai)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
(Analysis of Thai Structure)
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
(Analytical Reading)
วรรณคดีวจิ ารณ์
(Literary Appreciation)
ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
(The Thai Language for Communication Arts)
วรรณกรรมปัจจุบนั
(Contemporary Literature)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

- 20 -

2.2. วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษาไทย (THA) (ยกเว้นกระบวน
วิชา THA 1003, THA 1004) สาขาเดียวหรื อรวมกับกระบวนวิชาต่างๆ จากสาขาวิชาคติชนวิทยา (FOL) และหรื อ
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (PAL, SKT) ด้วยก็ได้
(3) หมวดวิชาโท 24
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยน
วิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฏเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกจากคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้นๆ
และกรณี ที่กฏเกณฑ์วชิ าโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฏเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วิชาโทของคณะ
มนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่นๆในการเรี ยนวิชาโทใดๆให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
(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 หากเรี ยนกระบวน
วิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2) RAM 3000 สหกิจศึกษา
9 (0-40-10)
(RU 300)
(Cooperation Education)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชา
เลื อกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา (อยูใ่ นภาคผนวก ก)
1. หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
THA X1XX
2. หมวดวิชาวรรณคดีไทย
THA X2XX

- 21 -

3.3 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
THA 1003 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน
(TH 103) (Preparation for Speech and Writing)
THA 1004 ความรู ้ทวั่ ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
(TH 104) (Introduction to the Thai Language and Thai Literature)
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
(TH 243) (Introduction to Writing)
THA 2102 การพัฒนาทักษะการเขียน
(TH 244) (Writing Skill Development)
THA 2103 วิวฒั นาการหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
(TH 245) (Evolution of Thai Textbooks)
THA 2104 ปั ญหาการใช้ภาษาไทย
(TH 246) (Problems in Thai Usage)
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
(TH247) (Introduction to Reading)
THA 2106 ร้อยกรอง
(TH 256) (Thai Poetry)
THA 3101 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
(TH 323) (Influences of Pali and Sanskrit on Thai)
THA 3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
(LI 332) (Analysis of Thai Structure)
THA 3103 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
(TH 343) (Influences of Foreign Languages on Thai)
THA 3104 การเขียนเฉพาะกิจ
(TH 344) (Writing for Specific Purposes)
THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
(TH 345) (Art and Techniques of Writing)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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THA 3106
(TH 347)
THA 3107
(TH 348)
THA 4101
(LI 433)
THA 4102
(LI 434)
THA 4103
(TH 444)
THA 4104
(TH 445)
THA 4105
(TH 448)

การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
(Analytical Reading)
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
(Writing of Children Literature)
วิวฒั นาการของภาษาไทย
(Evolution of the Thai Language)
ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
(The Thai Language for Communication Arts)
การเขียนสารคดี
(Non-Fiction Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์
(Creative Writing)
การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น
(Writing of Literature for Adolescents)

หมวดวิชาวรรณคดีไทย
THA 2201 วรรณคดีสุโขทัย
(TH 231) (Thai Literature of the Sukhothai Period)
THA 2202 วรรณคดีอยุธยา
(TH 232) (Thai Literature of the Ayudhaya Period)
THA 2203 วรรณกรรมศาสนา
(TH 254) (Literatury Works of Religion)
**THA 2204 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
(TH 257) (Literary Appreciation)
THA 3201 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
(TH 331) (Thai Literature of the Bangkok Period 1)
THA 3202 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ ระยะที่ 2
(TH 332) (Thai Literature of the Bangkok Period 2)
THA 3203 วรรณกรรมนิ ราศ
(TH 333) (Niras)
THA 3204 วรรณกรรมจินตนิมิต
(TH 334) (Literature of Fantasy)
THA 3205 วรรณกรรมการแสดง
(TH 336) (Performance Literature)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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THA 3206 วรรณกรรมคําสอน
(TH 337) (Didactic Literature)
THA 3207 วรรณกรรมประเภทสารคดี
(TH 339) (Non-Fiction)
THA 3208 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
(TH 351) (Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang (Hon))
THA 3209 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
(TH 354) (Literary Works of Prince Paramanuchit Chinoros)
THA 3210 วรรณกรรมสุ นทรภู่
(TH 356) (Literary Works of Sunthorn Poo)
THA 3211 วรรณคดีวิจารณ์
(TH 357) (Literary Criticism)
THA 3212 วรรณกรรมเอกของไทย
(TH 358) (Thai Masterpieces)
THA 3213 วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
(TH 359) (Children Literature)
**THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
(TH 431) (Contemporary Literature)
THA 4202 วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
(TH 433) (Comparative Literature)
THA 4203 ชาดกกับวรรณกรรมไทย
(TH 436) (The Jataka and Thai Literary Works)
THA 4204 วรรณกรรมหลีกหนี
(TH 438) (Escape Literature)
THA 4205 นวนิยายและเรื่ องสั้น
(TH 439) (Novels and Short Stories)
THA 4206 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(TH 453) (Literary Works of King Buddhalertlar)
THA 4207 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(TH 454) (Literary Works of King Chulalongkorn)
THA 4208 วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
(TH 455) (Literary Works of H.R.H. Prince Bidyalankarana)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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THA 4209
(TH 456)
THA 4210
(TH 457)
THA 4211
(TH 458)
THA 4212
(TH 459)

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(Literary Works of King Vajiravudth)
วรรณคดีกบั สังคมไทย
(Literature and Thai Society)
อิทธิ พลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย
(Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature)
วรรณคดีสาํ หรับวัยรุ่ น
(Literature for Adolescents)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (บังคับเลือก)
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
(AR 103) (Art Appreciation)
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
(MU 103) (Music Appreciation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3.5 แผนการศึกษา
3.5.1 แผนการศึกษาหลักสู ตรวิชาเอกภาษาไทย
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
วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 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
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
ดนตรี วจิ กั ษณ์
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
จิตวิทยาทัว่ ไป
รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
คณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
กรี ฑา 1
ว่ายนํ้า 1
ฟุตบอล 1
บาสเกตบอล 1
วอลเลย์บอล 1
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
เกมเบ็ดเตล็ด
กิจกรรมเข้าจังหวะ
ตะกร้อ
เทนนิส 1
ศิลปะป้ องกันตัว
แบดมินตัน
โยคะ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 2
รวม 19

2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
THA 2106 ร้อยกรอง
THA 3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
……. วิชาโท 1 กระบวนวิชา
……………………. วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3

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

ภาคการศึกษาที่ 2
THA 2102 การพัฒนาทักษะการเขียน
THA 3101 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
THA 3106 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
THA 3211 วรรณคดีวิจารณ์
……. วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
……………………. วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4

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

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
** THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
THA 4102 ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
……. วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
……. วิชาโท
2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
…….
…….

วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
วิชาโท
3 กระบวนวิชา

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
……. วิชาเอกเลือก 5 กระบวนวิชา
……. วิชาโท
2 กระบวนวิชา

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

…….

วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา

15 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต

3.6 คําอธิบายรายวิชา
(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.7 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)

1. นายวิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

2. นางสาวพรทิพย์ วนรัฐิกาล

อาจารย์

3.

อาจารย์

นางสาวณัฐวรรณ ชัง่ ใจ

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สํ าเร็จ

จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2526
2519
2537
2533
2552
2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2550

อ.ม.

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรี ยบเทียบ
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2542

ศษ.บ.

การสอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

ศศ.บ.

สารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ปร.ด.

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2546
2553

ศศ.ม.
กศ.บ.

ไทยศึกษา
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย

2548
2534

(เกียรตินิยม)

4. นางสรตี ปรี ชาปัญญากุล

อาจารย์

อ.ด.

(วรรณคดีไทย)

(เกียรตินิยม)

5.

นางสุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3.8 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1. นางสาวรื่ นฤทัย สัจจพันธุ์

2. นางทิพย์สุเนตร อนัมบุตร
3. นางบุปผา บุญทิพย์

- 28 ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

4. นางสาวเสาวลักษณ์

รอง
ศาสตราจารย์

5. นายทวีศกั ดิ์ ปิ่ นทอง

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

อนันตศานต์

6. นายอดุลย์ ตะพัง
7. นายประทีป วาทิกทินกร

8. นางสาวน้อมนิ จ
9.

วงศ์สุทธิธรรม
นายอภิชาญ ปานเจริ ญ

10. นายสถิตย์ ไชยปัญญา

11. นางสาวสุภทั รา บุญปัญญโรจน์

12. นายพัฒนเดช กอวัฒนา

วุฒิ
การศึกษา
อ.ด.
อ.ม.
อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
M.A.
อ.ม.
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ป. ชั้นสู งวิชาเฉพาะ
กศ.บ.

รอง
อ.ม.
ศาสตราจารย์
อ.บ.
ผูช้ ่วย
M.A.
ศาสตราจารย์ Pramanapatri
ศน.บ.
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D
Diploma
Certificate
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
รปศ.ม.
วส.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดี
ไทย
ภาษาไทย
Folklore
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึ กภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดี
ไทย
ภาษาและวรรณคดี
ไทย
การศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Sanskrit Literature
Sanskrit
สังคมวิทยา
Sanskrit
Hindi
Hindi
สันสกฤต
รัฐศาสตร์
ไทยศึกษา
บริ หารโครงการ
นโยบาย

วิทยุ – โทรทัศน์
ไทยศึกษา
ปรัชญา

ประเทศ

ปี ที่
สํ าเร็จ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2534
2516
2514

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
Indiana University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Banaras Hindu University
Sanskrit University
มหามกุฎราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University
Central Institute of Hindi
Central Institute of Hindi
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย

2516
2512
2516

ไทย

2514

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2529
2514
2511
2534
2522
2535
2532
2516

ไทย

2510

ไทย

2509

ไทย
ไทย
India
India
ไทย
India
India
India
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2514
2511
2515
2513
2518
2541
2540
2539
2538
2533
2545
2544

ไทย
ไทย
ไทย

2538
2553
2548

สถานศึกษา
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3.9. อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

1.

นายพัฒน์ เพ็งผลา

2.

นางสาวนิตยา
กาญจนะวรรณ

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ)
รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

M.A.
Dip.
ศน.บ.

Pali
Hindi
ปรัชญา

Ph.D.

Applied Linguistics

M.A.
อ.ม.
อ.บ.

English
ภาษาไทย

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษา
Banaras Hindu University
Banaras Hindu University
สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
The University of Texas
at Austin
Florida State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

India
India
ไทย

2514
2512
2510

U.S.A.

2521

U.S.A.
ไทย
ไทย

2518
2512
2510

4 องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ไม่มี)
4.2 ช่วงเวลา (ไม่มี)
4.3 การจัดการเวลาและตารางสอน (ไม่มี)
5 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/
กลยุทธ์ หรือกิจกรรม
คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่ องการเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่ อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีกิจกรรมทํางานเป็ นกลุ่มทั้งในและนอก
ชั้นเรี ยน
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสร้างวินยั ในตนเอง มีความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีต่อผูอ้ ื่นและเคารพ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เปิ ดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(2) การอภิปราย และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาถาม
(3) กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
(4) บทบาทสมมุติ
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่ งงานและประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกต์
(3) เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและชาติอื่น
(4) รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในการใช้ภาษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายและให้ทาํ แบบฝึ กหัด
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลความถูกต้องของการบ้าน
(2) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและกิจกรรมในชั้นเรี ยน
(3) ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายและฝึ กฝนในชั้นเรี ยน
(2) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตน
(3) ให้นกั ศึกษาตอบคําถามและทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถาม และการทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างสมํ่าเสมอ
(3) รู ้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในกลุ่มผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) สอดแทรกประสบการณ์จริ งและระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควรรู ้ระหว่างการเรี ยนการสอน
2.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการทําแบบประเมินตนเองและเพื่อน
(3) ประเมินประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
(1) สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
(1) บรรยายและฝึ กฝนในห้องเรี ยน
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่ อสารในชั้นเรี ยน
(2) ประเมินจากการสอบประจําภาคการศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนอ

รายวิชา

สามารถดูรายละเอียดในภาคผนวก ค

4 สามารถนําเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม

3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

4 สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

3 รู ้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

2 มีความรับผิดชอบในการขวนขวายหาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่าง
สมํ่าเสมอ

3. ทักษะทางปั ญญา

1 มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มและคิดแก้ปัญหาในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ กลุ่มหรื อ
สมาชิกของกลุ่ม

3 สามารถนําความรู ้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

2. ความรู ้

2 สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ

5 สามารถบูรณาการความรู ้ในการใช้ภาษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง

3 เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิด สังคม และวัฒนธรรมของไทยและชาติอื่น

1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

2 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์

1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชา

4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3 เปิ ดใจยอมรับความคิดและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

2 มีวนิ ยั อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
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3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก หลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการ
ให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3 เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี 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 ตรการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล
ของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์ เพือ่ ช่ วยให้ คณาจารย์ ได้ พฒ
ั นา
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา
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 มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2 การบริ หารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
(1) อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
(2) อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
(3) แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการสอน
หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ ง
หลักสู ตร
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1.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
(1) มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
(2) คณาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิให้
เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
(1) จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
(2) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและโครงการ
วิจยั ของสาขาวิชา

1.5 การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา

1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
(1) มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นักศึกษาโดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
(2) จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
หลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
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3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
2555
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน
หลังสอบซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนด
ในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่
แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

ปี การศึกษา
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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 และวางแผนปรับปรุ ง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
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1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทภาษาไทย
A Minor Program in Thai

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

2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
3.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อให้หลักสู ตรวิชาโทสาขาภาษาไทยสอดคล้องกับแนวโน้มความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการและ ความมุ่งหมาย
ที่จะพัฒนาความพร้อม ความสามารถ ด้านมนุษยศาสตร์ ของผูศ้ ึกษาให้เหมาะกับสภาพสังคมปั จจุบนั ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกจึงได้ปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรและเนื้อหากระบวนวิชาให้วชิ าโทภาษาไทยสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในลักษณะต่างๆของภาษาไทยรวมทั้งเข้าใจ
วิวฒั นาการของการใช้ภาษาไทย
3.2.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ภาษาได้ดีในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
3.2.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และสามารถเข้าใจวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ และในท้องถิ่นต่าง ๆ
3.2.4 เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางวรรณกรรมและศึกษาอิทธิ พลของวรรณกรรมใน
สมัยต่าง ๆ
4. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรมีกาํ หนดเปิ ดสอนตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
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6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. อาจารย์ ผู้สอน
7.1 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
7.2 อาจารย์พิเศษและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะมนุษยศาสตร์ เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แต่งตั้ง
8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมีดงั นี้
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ชั้นปี ที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 3
30
30
30
ชั้นปี ที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
90
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
30
30
9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์ การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์
10. จํานวนหนังสื อและตําราเรียน
ใช้ร่วมกับหลักสู ตรวิชาเอกภาษาไทยที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสู ตร
12.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
12.2 โครงสร้างหลักสู ตร
12.2.1 วิชาโทบังคับ
12.2.2 วิชาโทเลือก

24

หน่วยกิต

12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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12.3 รายวิชา
12.3.1 วิชาโทบังคับ
THA 2101
(TH 243)
THA 2105
(TH 247)
**THA 2204
(TH 257)
THA 3102
(LI 332)

12 หน่วยกิต
ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
(Introduction to Writing)
ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
(Introduction to Reading)
วรรณคดีวจิ กั ษณ์
(Literary Appreciation)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
(Analysis of Thai Structure)

หน่วยกิต
3
3
3
3

12.3.2 วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาภาษาไทย (THA) (ยกเว้นกระบวนวิชา
THA 1003 THA 1004) ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาศึกษาทัว่ ไปและวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิ บายรายวิชา
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)
หมายเลข 0 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมายเลข 1 หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
หมายเลข 2 หมวดวิชาวรรณคดีไทย
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
1.1 คําอธิบายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ 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 ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวติ หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชีวิต และชีววิทยา
สําหรับชีวติ ประจําวัน
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 )
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ 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 ดสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไปประกอบ
การศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้ลึกซึ้ งและ
กว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยการผลิต 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, and rules basic refereeing
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing.
GAS 2711 บาสเกตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 281) (Basketball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ 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 คตะกร้อ กติกาและการเป็ นผูต้ ดั สิ น
ตะกร้อ โดยเน้นเซปัคตะกร้อ
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 ศิลปะป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปะป้ 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 ้ข้นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และ หิน และซาก
ดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
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
การปฏิบตั ิและการสร้างเสริ 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)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้นลักษณะ
เฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from ancient
times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and its dominance in
the world since the 18th century.
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HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยคุ โบราณถึงยุคใหม่ โดย
เน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทายของอารยธรรม
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)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique characteristics
of political, economic, social, and cultural developments.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติค วามเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ป ระกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ท้ งั
ด้า นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ เ บื้ องต้น ระบบสารสนเทศ
ประเภทต่ า ง ๆ แนวความคิ ดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุก ต์ใ ช้ระบบงานคอมพิ 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.
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ สิ ทธิ
และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล 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.
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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 of Meteorology)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่ นและความมี
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 นแก่การฟั ง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอก
ของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรี ไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical
development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world
masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the development and
knowledge of Thai music.
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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 หลักการแจง
นับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and
probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์ 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.
*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 อสารอะตอมและควอนตัม การแปลงนิ วเคลียร์
กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in
atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta, nuclear
transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ใน
เรื่ องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสําคัญๆ ในทาง
รัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics,
government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as political
development, democracy development, political ideology and behavior, international relations and
public administration.
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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 ตใจ 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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ความรู ้ อนั เป็ นสากล สร้ า งสํานึ ก ในการอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติสิ่ ง แวดล้อมและพลังงาน 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,
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.
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SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(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.
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
ต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม
วัฒนธรรมและแบบแผน
ความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ
การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 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)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสู งของ
ยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การซัก ตัวอย่า ง การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ การทดสอบข้อสมมติ ฐาน
สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, kurtosis,
probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and regression.
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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 โดยเน้นการสื่ อความ
หมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสื บเนื่อง
ของข้อความโดยการใช้เครื่ 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 องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง ๆ
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.
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.
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ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนัก-เบาและทํานองเสี ยงโดยอาศัยคํา
อธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อ ประโยชน์ในการเทียบเสี ยง
ในพจนานุกรม
A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in
pronunciations, 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
ต่างๆโดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่สนทนาตลอดจน
ท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
A study and practice of the aim, meaning and process of common conversation, 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 กเขียนประโยคต่างๆให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจาก
เอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple and complex sentences, with emphasis short paragraph writing
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.
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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 2001โดยฝึ 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
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.
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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 กทักษะการฟัง พูด 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 อ่านและ เขียน โดย
เน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ และการใช้ศพั ท์สาํ นวนต่างๆในชีวติ ประจําวัน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา SPN
1001 มาก่อน)
A study and use of fundamental daily Spanish continuing from SPN 1001: 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 ยน
กระบวนวิชา SPN 1002 มาก่อน)
A study and use of Spanish continuing from SPN 1002 : developing skills in listening, speaking,
reading and writing at a higher level. (Recommended preliminary course: SPN 1002)
SPN 2002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(SN 202) (Fundamental Spanish 4)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 2001 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้น
ไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา SPN 2001 มาก่อน)
A study and use of Spanish continuing from SPN 2001: 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 กทักษะ การฟัง 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 การติดต่อ
กับผูอ้ ื่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.
0

0

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.

- 60 -

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 และเพลงจีนอย่างง่าย
ๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ ฝึ กแต่งประโยค และเขียนบทสนทนาอย่างง่าย ๆ
To study vocabulary used in daily life, including homographs, homophones, poems, and simple
Chinese songs. To study grammatical sentence structure and write simple dialogues.
CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(CN 202) (Chinese 4)
ศึ ก ษาคํา พ้องรู ป คํา พ้องเสี ย ง คํา ที่ มี ค วามหมายเหมื อนกัน และคํา ที่ มี ความหมายตรงกันข้า 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 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1
3 (2-2-5)
(ML 101) (Fundamental Malay I)
ศึกษาระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษามลายู เพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวติ ประจําวัน 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 ซ้อนขึ้นจากบทอ่านที่เกี่ยวกับชีวติ
ประจําวัน วัฒนธรรมและประเพณี มลายู ฝึ กใช้พจนานุกรม ฝึ กการฟัง พูด อ่าน เขียน อนุเฉท
และจดหมาย (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 sentencestructures from
selected passages on daily life and Malay culture with practice of listening, speaking, reading and
writing essays. (Recommended preliminary course : MAL 2001)
GRK 1001 ภาษากรี กพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GR101) (Fundamental Modern Greek 1)
ศึกษาภาษากรี ก ที่ใ ช้ในชี วิตประจํา วันเกี่ ย วกับการทัก ทาย การแนะนําตัว การสื่ อสารกับบุ คคลอื่ น
รวมทั้ง ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์สาํ นวนภาษากรี ก ฝึ กทักษะการฟังพูดอ่าน และ
เขียน
A study of the Modern Greek language for daily life : greeting, introduction and communication
with other people, as well as basic structures, vocabulary and expressions with a practice in listening,
speaking, reading and writing.
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GRK 1002 ภาษากรี กพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชี วิตประจําวันเกี่ยวกับ การซื้ อของ การเข้าสังคม การทํางาน การบอกเวลา
อากาศ การบอกทิศทาง การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
ศัพท์สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กทักษะการฟั งพูดอ่านและเขียน (ควรเรี ยนกระบวน
วิชา GRK 1001 มาก่อน )
A study of the Modern Greek language for daily life : shopping, social life, work, time, weather,
directions and communication in different situations, as well as basic structures, vocabulary and
expressions at a higher level with a practice in listening, speaking, reading and writing.
(Recommended preliminary course : GRK 1001)
GRK 2001 ภาษากรี กพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี่ยวกับอาหารเครื่ องแต่งกาย การติดต่อธนาคาร การเดินทาง ที่
อยูอ่ าศัย รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะ
การฟังพูดอ่านและเขียน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา GRK 1002 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 GRK 2001 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 องหมายประกอบการเขียนต่าง ๆ
A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and pronunciation in
connection with signal markers used in writing.
KHM 2001 ภาษาเขมรพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(KH 201) (Fundamental Khmer 3)
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้น โดยเน้นคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยค และหลักไวยากรณ์ภาษา
เขมร ฝึ กเขียนข้อความง่าย ๆ
A study of more vocabulary, with an emphasis on words used in everyday life, sentence structures
and grammar. Practice in writing short passages.
KHM 2002 ภาษาเขมรพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(KH 202) (Fundamental Khmer 4)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและสุ ภาษิตจากข้อเขียนและบทความในสิ่ งตีพิมพ์ 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
ศึกษาการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ
A study of common characteristics of the Myanmar language: alphabet, syllables, words and
pronunciation with emphasis on conversation in various situations.
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MMR 1002 ภาษาพม่าพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(MM 102) (Fundamental Myanmar 2)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะการฟัง 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 การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย
ๆ และการแปลข้อความที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
A study of Myanmar grammar with more practice in listening, speaking, reading, and writing skills,
including basic sentence formulation and translation of simple statements commonly found in everyday
life.
MMR 2002 ภาษาพม่าพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(MM 202) (Fundamental Myanmar 4)
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาข้อเขียน
บทความในสิ่ งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่ วมสมัยของพม่า 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 ศึกษาชนิด 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 และประโยคที่ใช้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ฝึ ก
การอ่านบทความและเรื่ องสั้น ฝึ กการเขียนประโยคพื้นฐาน
A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions andsentences 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 บัตรเชิญ บันทึกข้อความ การแปลทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรองระหว่างภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสต่าง ๆ
A study and practice of writing of précis, letters, invitation cards, and short notes,translation of prose
and poem between Thai and Lao. Practice of oral expression and conversation.
LAO 2002 ภาษาลาวพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(LO 202) (Fundamental Lao 4)
ศึกษาการอ่าน เขียน และพูดภาษาลาวในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาคําผญา คําโตงโตย สุ 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 ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติมเพื่อ การสนทนา
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 โดยศึกษาคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษา
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 การอ่าน และ
การเขียน
A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice inlistening,
speaking, reading and writing.
KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1
3(2-2-5)
(KO 101) (Fundamental Korean 1)
การสนทนาภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ ฝึ กฟังบทสนทนา ข้อความ
หรื อนิทานสั้น ๆ
A practice of the Korean language, focussing on daily conversation, emphasizing comprehensive
listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening.
KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(KO 102) (Fundamental Korean 2)
ฝึ กการอ่านภาษาเกาหลี ที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชี วิตประจําวัน โดยคัดเลื อกข้อความและหนังสื 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 ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน 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 และศึกษาประโยคที่
ใช้ในการสนทนาเบื้องต้นตลอดจนศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของ
ภาษา
A study of general characteristics of the Hindi language, phoneme of Hindi vowel and consonant,
the pronunciation practice and writing of the Devanagari alphabet, with an emphasis on study of
vocabulary, basic grammar and conversational sentences as well as general characteristics of culture,
tradition and belief of the native speaker.
HIN 1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(HD 102) (Fundamental Hindi 2)
ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้สนทนาในชีวติ ประจําวัน ฝึ กอ่านและออกเสี ยงคําที่เป็ นอักษรเทวนาครี ศึกษา
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
และโครงสร้าง
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 บัตรเชิ ญ และฝึ กทักษะ การ
ฟัง และการพูด โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
A study of more vocabularies and expressions with practice in writing such as letters, greeting cords
and invitation cards. Practice in listening and speaking skills with emphasis on conversation in
various situations.
ARA 1001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(AB 101) (Fundamental Arabic 1)
ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน 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)
ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรม และ
ประเพณี อาหรับ ฝึ กการฟัง 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
ศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง 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 2
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 POR 1001: 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1002 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น(ควร
เรี 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 คําอธิบายรายวิชาในหมวดสหกิจศึกษา
RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperation Education)
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing) นักศึกษา
จะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ต้องจัดทํา
โครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทํา
หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของ
สถานประกอบการ/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.
1.4 คําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบประโยค
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 นาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุ 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.
THA 1003 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน
3(3-0-6)
(TH 103) (Preparation for Speech and Writing)
ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรี ยมเพื่อพูดและเขียน การเตรี ยมหัวข้อเรื่ อง การเตรี ยมโครงเรื่ องและวิธีนาํ เสนอ
เพื่อให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้ าหมาย ศึกษาการใช้คาํ การผูกประโยค การลําดับความคิด
สําหรับการพูดและเขียน
A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to communicate the correct
thought and main idea, with emphasis on the development of topics, outlines and techniques, as well as
a study of using words, sentences and order.
THA 1004 ความรู ้ทวั่ ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 104) (Introduction to the Thai Language and Thai Literature)
ศึกษาอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทย และลักษณะวรรณคดีไทย
A study of the general characteristics of the Thai language, usage, and characteristics of Thai
literature.
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
3(3-0-6)
(TH 243) (Introduction to Writing)
ศึกษาการใช้ถอ้ ยคํา ประโยค และอนุเฉท หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ
A study of the principles of formal writing and application of these principles to writing, with
emphasis on skills in the use of words, sentences, paragraphs, and forms of writing.
THA 2102 การพัฒนาทักษะการเขียน
3(3-0-6)
(TH 244) (Writing Skill Development)
ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายในการเขียนประเภทต่างๆ และเพื่อให้ ข้อเขียนน่าสนใจ
ยิง่ ขึ้น
A study of techniques of purposeful and impressive writing.
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THA 2103 วิวฒั นาการหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 245) (Evalution of Thai Textbooks)
ศึกษาวิวฒั นาการของหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปั จจุบนั ตลอดจนวิเคราะห์
รู ปแบบ ลักษณะภาษา คํา ประโยค ความหมาย และเนื้อหาของหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
A study of the history of Thai textbooks from the Ayuthaya period to the present with an analysis of
format, linguistic characteristics,words, sentences, meaning and content.
THA 2104 ปั ญหาการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 246) (Problems in Thai Usage)
วิเคราะห์ลกั ษณะและสาเหตุการใช้ภาษาที่เป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อความหมาย พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไข
An analysis of the types and causes of mistakes in usage of language in communication as well as
their solutions.
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
3(3-0-6)
(TH247) (Introduction to Reading)
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการอ่านในใจ การอ่านออกเสี ยงเพื่อความมุ่งหมายต่าง ๆ วิธีอ่านให้รวดเร็ ว วิธี
จําแนกเนื้ อหา การอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ฝึ กฝนใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ศึกษาโดยการอ่าน
วรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ
A study of the principles and methods of silent reading, vocal reading, speed reading,
comprehension, and classification, with practice reading selected literary works.
THA 2106 ร้อยกรอง
3(3-0-6)
(TH 256) (Thai Poetry)
ศึกษาความเป็ นมา คุณค่า และประเภทต่าง ๆ ของร้อยกรอง เน้นลักษณะบังคับลีลา และความงาม
ตลอดจนการฝึ กฝนแต่งร้อยกรอง
A study of Thai poetry : history, value, types and characteristics with emphasis on verification, styles
and aesthetic value, including practice in writing poems.
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THA 3101 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 323) (Influences of Pali and Sanskrit on Thai)
ศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของภาษาไทยกับภาษาบาลีสันสกฤต ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลี
และสันสกฤต ลักษณะการสร้างและการรับคําบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
A comparative study of general characteristics of the Thai and Pali-Sanskrit languages, the differences
between Pali and Sanskrit, the ways and means of making up and admittance of Pali and Sanskrit as
loanword into Thai.
THA 3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
3(3-0-6)
(LI 332) (Analysis of Thai Structure)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์ ลักษณะธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง
ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบเหล่านั้นตามทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ศึกษากันในวงการ
ภาษาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
A study of the basic principles of linguistics and the natural characteristics of language, as well as an
analysis of the Thai language for effective use of the language.
THA 3103 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 343) (Influences of Foreign Languages on Thai)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของภาษาต่างประเทศบางภาษาที่มีอิทธิ พลต่อภาษาไทย โดยเฉพาะ ภาษาเขมร จีน และ
อังกฤษ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยทั้งรู ปคํา เสี ยง และความหมาย จากอิทธิ พลของภาษา
ดังกล่าว
A study of the characteristics of certain foreign languages and their influence on the Thai language
especially Khmer, Chinese and English, with analyses of morphological, phonological and meaning
changes in Thai as a result of these contacts.
THA 3104 การเขียนเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
(TH 344) (Writing for Specific Purposes)
ศึกษารู ปแบบภาษาและฝึ กทักษะการเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะกิจ ตลอดจนการรณรงค์ การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
The study and practice of the forms of writing for specific purposes as well as for campaigns,
advertisement and public relations.

- 74 -

THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
3(3-0-6)
(TH 345) (Art and Techniques of Writing)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้คาํ สํานวนโวหาร การเรี ยบเรี ยงประโยค ย่อหน้า ฝึ กฝนการเขียนคํา
จํากัดความ การเขียนชี้แจง การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ
A study of the art of language through words, idioms, sentences and paragraphs, with emphasis on the
practice of writing definitions, descriptions, controversies and persuasive texts.
THA 3106 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(TH 347) (Analytical Reading)
ฝึ กฝนทักษะในการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยอ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้
สามารถแยกประเภท รู ปแบบ กลวิธี ท่วงทํานองแต่ง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมได้
A practice in reading prose and poetry with emphasis on the understanding of classification,
techniques and styles for literary analysis.
THA 3107 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
(TH 348) (Writing of Children Literature)
ศึกษาความเป็ นมาของหนังสื อเด็ก
ถ้อยคําภาษาที่เหมาะกับวัยและศักยภาพของเด็กความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับจิตวิทยา การเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กหลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ฝึ กฝนการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทต่าง ๆ
A study of the history of children literature, appropriate words, fundamental psychology, child
language acquisition and principles of children literature with emphasis on practice of writing prose
and poetry for children.
THA 4101 วิวฒั นาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
(LI 433) (Evolution of the Thai Language)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาษาไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ทั้งในด้านพัฒนาการ
ของระบบเสี ยง โครงสร้างคํา ประโยคและความหมาย ตามทฤษฎีที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตร์ ภาค
ประวัติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย
A study of the history and development of the Thai language from ancient times to the present in
terms of the development of the sound system, word and sentence structure and meaning, as based on
theories known in the field of historical linguistics for appreciation of the Thai language.
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THA 4102 ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(LI 434) (The Thai Language for Communication Arts)
ศึกษาภาษาไทยตามแนวจิตภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคม และมานุษยภาษาศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่
การสื่ อสารในปั จจุบนั
A study of the Thai language through psycho-linguistic, socio-linguistic and anthropological
linguistic approaches for use in today’s communication.
THA 4103 การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
(TH 444) (Non-Fiction Writing)
ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนสารคดี และฝึ กฝนการเขียนสารคดีประเภทบทความ เรื่ องเล่าส่ วนบุคคล
ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ความเรี ยงที่เป็ นเรื่ องเข้มข้นและความเรี ยงที่เป็ นเรื่ องเบาสมอง
A study and practice of writing non-fiction, with emphasis on articles, personal narration,
biographies, autobiographies, serious and light essays.
THA 4104 การเขียนแบบสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(TH 445) (Creative Writing)
ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์ โดยเน้นฝึ กฝนการเขียนสั้น
A study of the techniques of creative writing, with emphasis on short story techniques.
THA 4105 การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น
3(3-0-6)
(TH 448) (Writing of Literature for Adolescents)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของวัยรุ่ น ถ้อยคํา ภาษา
ที่เหมาะกับวัยรุ่ น หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น เน้น ฝึ กฝนการเขียนวรรณกรรม
ดังกล่าว
A study of adolescent psychology and language acquisition as well as appropriate and principles of
adolescent language with practice in writing such works.
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หมวดวิชาวรรณคดีไทย
THA 2201 วรรณคดีสุโขทัย
3(3-0-6)
(TH 231) (Thai Literature of the Sukhothai Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในอาณาจักรสุ โขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง ลักษณะของวรรณคดี
สุ โขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุ โขทัยในสมัยเดียวกัน ผูแ้ ต่ง คุณค่า อิทธิ พลของวรรณคดีในสมัย
นี้ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย
A study of the historical background and the literature of Sukhothai and its neighbors; characteristics,
authors, value and their influences on later works and societies.
THA 2202 วรรณคดีอยุธยา
3(3-0-6)
(TH 232) (Thai Literature of the Ayudhaya Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทัว่ ไป ผูแ้ ต่ง คุณค่า แนวนิยมในการแต่ง อิทธิ พลของสังคม
ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยอยุธยา (พ.ศ.1893 – 2310) และอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้ ที่มีต่อวรรณคดี
ในสมัยหลัง
A study of the historical background and the literature of Ayutthaya period; characteristics, authors,
value, writing convention, and its influence on later works.
THA 2203 วรรณกรรมศาสนา
3(3-0-6)
(TH 254) (Literatury Works of Religion)
ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่ได้รับอิทธิ พลจากคัมภีร์ หลักธรรม คําสอน ความ
เชื่อ เรื่ องราว และประเพณี ทางศาสนา ตั้งแต่ครั้งสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั โดยเน้นคุณค่าด้านเนื้อหา ภาษา
และจริ ยธรรม
A study of literary works both prose and poetry reflecting the influences of religious scripture,
principle, doctrine, belief, event and tradition from the Sukhothai period to the present with emphasis
on content values, languages and ethics.
**THA 2204 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
3(3-0-6)
(TH 257) (Literary Appreciation)
บทบาทหน้าที่ของวรรณคดี กระบวนการสร้าง-เสพวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี การวิจกั ษณ์วรรณคดี
ตามหลักของวรรณศิลป์ การพิเคราะห์รสวรรณคดี ลีลาภาษา นํ้าเสี ยง คุณค่าความงามของวรรณคดีดา้ น
เสี ยงและความหมาย และองค์ประกอบของวรรณคดี
The role and function of literature in society and literary circle ; process of creation and reception of
literature ; literary genres ; literary arts, literary tastes , styles of language, tone, aesthetic value of
voice and meaning ; interpretation of meaning and structural analysis.
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THA 3201 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
3(3-0-6)
(TH 331) (Thai Literature of the Bangkok Period 1)
ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 4 ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวรรณคดีสมัยนี้
A study of the evolution of Thai literature from the period of King Thonburi to King Rama IV,
including historical and social influence on Thai literature during this time.
THA 3202 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ระยะที่ 2
3(3-0-6)
(TH 332) (Thai Literature of the Bangkok Period 2)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป ความเป็ นมา แนวการเขียน และรู ปแบบของวรรณคดีในยุครัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7
ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดี
A study of the characteristics, history and style of Thai literature from the period of King Rama V to
King Rama VII, including historical and social influences on Thai literature during this time.
THA 3203 วรรณกรรมนิ ราศ
3(3-0-6)
(TH 333) (Niras)
ศึกษาความเป็ นมา รู ปแบบของวรรณกรรมประเภทนิ ราศ ท่วงทํานอง และกลวิธีแต่ง สุ นทรี ยภาพ และ
วิวฒั นาการ ศึกษาอิทธิ พลของนิราศสมัยกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นที่มีต่อสมัยหลัง
A study of Niras with emphasis on history, types, style, technique, aesthetic value, evolution and the
influences of Niras of the Ayutthaya and early Bangkok period on later poets.
THA 3204 วรรณกรรมจินตนิมิต
3(3-0-6)
(TH 334) (Literature of Fantasy)
ศึกษาวรรณกรรมจินตนิมิตในแง่กาํ เนิด พัฒนาการ ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง ทฤษฎีและการวิจารณ์
วรรณกรรม วิเคราะห์รูปแบบของวรรณกรรม เช่น นิทานปรัมปรา นิทาน มหากาพย์ นิยายโรมานซ์
นวนิยาย และละครโทรทัศน์
A study of origins, evolutions, conventions, theories and criticism of the literature of fantasy, with an
emphasis on analysis of such diverse forms as myth, folktale, epic, romance, novel and television
play.
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THA 3205 วรรณกรรมการแสดง
3(3-0-6)
(TH 336) (Performance Literature)
ศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในด้านความมุ่งหมาย รู ปแบบ ลักษณะเฉพาะ และ
วิวฒั นาการ
A study of various types of Thai performance with an emphasis on purpose, style, characteristic and
development.
THA 3206 วรรณกรรมคําสอน
3(3-0-6)
(TH 337) (Didactic Literature)
ศึกษาคําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยต่าง ๆ ทั้งในรู ปแบบ แนวคิด วิธีการ ค่านิยม และความเชื่อใน
สังคมไทย
A study of didactic literature of different periods with emphasis on style, idea, technique, value and
belief in Thai society.
THA 3207 วรรณกรรมประเภทสารคดี
3(3-0-6)
(TH 339) (Non-Fiction)
ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีในด้านลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธีการแต่ง และวิวฒั นาการ เช่น
พงศาวดาร พระราชหัตถเลขา และจดหมายเหตุ ความเรี ยงเชิงอธิ บาย สารคดีท่องเที่ยว สารคดี
ชีวประวัติ ฯลฯ เลือกศึกษาสารคดีบางเรื่ องโดยละเอียด
A study of Thai non-fiction : characteristic, style, technique, and development, with a close study of
selected works, such as chronicles, royal letters, reports, descriptive prose, traveling and
biographies.
THA 3208 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
3(3-0-6)
(TH 351) (Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang (Hon))
ศึกษาประวัติและวิเคราะห์วรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในด้านลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธี
แต่ง เนื้ อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับและมีต่อวรรณกรรมอื่น
A study of Chaophrayaphraklang’s life and an analysis of his literary works, with emphasis on the
characteristic, style, technique, content and value, including influences of other on him as well as his
influence on others.
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THA 3209 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
3(3-0-6)
(TH 354) (Literary Works of Prince Paramanuchit Chinoros)
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะห์พระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส ในด้านลักษณะเฉพาะ
รู ปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับและมีต่อวรรณกรรมอื่น
A study of Prince Paramanuchitchinoros’s life and an analysis of his literary works, with emphasis on
the characteristic, style, technique, content and value, including influences of other on him as well as
his influence on others.
THA 3210 วรรณกรรมสุ นทรภู่
3(3-0-6)
(TH 356) (Literary Works of Sunthorn Poo)
ศึกษาประวัติและวิเคราะห์วรรณกรรมของสุ นทรภู่ในด้านลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธี แต่ง เนื้ อหา
และคุณค่า ตลอดจนอิทธิ พลที่ได้รับและมีต่อวรรณกรรมอื่น
A study of Sunthornpoo’s life and an analysis of his literary works, with emphasis on the
characteristic, style, technique, content and value, including influences of other poets on him as well
as his influence on others.
THA 3211 วรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
(TH 357) (Literary Criticism)
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเพื่อการวิจารณ์และเกณฑ์การวิจารณ์ ตลอดจนฝึ กฝนการวิจารณ์
A study of the fundamental theory of literary criticism, with emphasis on the practice of criticism of
selected prose and poetry.
THA 3212 วรรณกรรมเอกของไทย
(TH 358) (Thai Masterpieces)
ศึกษาวรรณกรรมไทยซึ่ งมีคุณค่าเด่นอย่างละเอียด
Profound studies of selected Thai Masterpieces.

3(3-0-6)

THA 3213 วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
3(3-0-6)
(TH 359) (Children Literature)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีสาํ หรับเด็กในด้านวิวฒั นาการเชิงวรรณศิลป์ รู ปแบบ แก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง
ตัวละคร กลวิธีแต่ง จริ ยธรรม และอิทธิ พลที่ได้รับและที่มีต่อสังคม
A study and analysis of children literature, with emphasis on literary development, style, theme, plot,
character, technique, moral, and influence on society, as well as social influence on children
literature.
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**THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
3(3-0-6)
(TH 431) (Contemporary Literature)
พัฒนาการของวรรณกรรมปั จจุบนั บริ บททางสังคมวัฒนธรรม กระแสนิยมทางความคิด และปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์และเสพรับวรรณกรรม ตลอดจนวงวรรณกรรมโดยภาพรวม
ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมสําคัญบางเรื่ อง
Development of contemporary Thai literature ; the social and cultural contexts ; the movement of
literary thoughts and factors which make impacts on the literary creation and reception including the
literary circle ; value analysis of some significant and outstanding literary works.
THA 4202 วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
(TH 433) (Comparative Literature)
ศึกษาหลักวรรณคดีเปรี ยบเทียบในแง่ของบ่อเกิด อิทธิ พล สัมพันธภาพ และศาสตร์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
วรรณคดี
A study of the principles of comparative literature, with an emphasis on origins, influences, and
relationships between literature and various studies.
THA 4203 ชาดกกับวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
(TH 436) (The Jataka and Thai Literary Works)
ศึกษาชาดกตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา ความมุ่งหมาย ประเภทและเนื้อหาของชาดก รวมทั้งอิทธิพลที่มี
ต่อวรรณกรรมและสังคมไทย
A study of the Jataka literature : origin, content, purpose, language patterns, and its influence on Thai
literature and society.
THA 4204 วรรณกรรมหลีกหนี
3(3-0-6)
(TH 438) (Escape Literature)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และอิทธิ พลต่อสังคมของวรรณกรรมหลีกหนีจากความ
เป็ นจริ ง ประเภทนิทาน เรื่ องลึกลับ เรื่ องโลดโผนผจญภัย นิยายสื บสวน และนิยายวิทยาศาสตร์
A study of the escape literature, emphasizing folktales, mysteries, adventures, detective stories, and
science fiction, with emphasis on the form, content, viewpoint, and influence on culture and society.
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THA 4205 นวนิยายและเรื่ องสั้น
3(3-0-6)
(TH 439) (Novels and Short Stories)
ศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายและเรื่ องสั้นไทยประเภทต่างๆในด้านโครงสร้าง เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการ
แต่งและวรรณศิลป์ จากนวนิยายและเรื่ องสั้นบางเรื่ องอย่างละเอียด ตลอดจนบริ บททางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อพัฒนาการของนวนิยายและเรื่ องสั้นไทย
A study and analysis of different types of Thai novels and short stories with an emphasis on structure,
content, theme, technique and literary arts from selected novels and short stories with the social
contexts that have influenced the development of Thai novels and short stories.
THA 4206 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3(3-0-6)
(TH 453) (Literary Works of King Buddhalertlar)
ศึกษาพระราชประวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในด้าน
ลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิ พลที่ได้รับจากและที่มีต่อ
วรรณกรรมอื่น
A study of King Buddhalertlar as a poet and an analysis of his literary works, with emphasis on the
characteristic, style, technique, content and value, including influences of other poets on him as well
as his influence on others.
THA 4207 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3(3-0-6)
(TH 454) (Literary Works of King Chulalongkorn)
ศึกษาพระราชประวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ใน
ด้านลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิ พลที่ได้รับจากและที่มีต่อ
วรรณกรรมอื่น
A study of King Chulalongkorn as a modern Thai writer and an analysis of his literary works, with
emphasis on the characteristic, style, technique, content and value, including influences of other
writers on him as well as his influence on others.
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THA 4208 วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
3(3-0-6)
(TH 455) (Literary Works of H.R.H. Prince Bidyalankarana)
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะห์พระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในด้าน
ลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธีแต่งเนื้อหา และคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อ
วรรณกรรมอื่น
A study of H.R.H. Prince Bidyalankarana’s life and an analysis of his literary works, with emphasis
on the characteristic, style, technique, content and value, including influences of other writers on him
as well as his influence on others.
THA 4209 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3(3-0-6)
(TH 456) (Literary Works of King Vajiravudth)
ศึกษาพระราชประวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในด้าน
ลักษณะเฉพาะ รู ปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้ อหา และคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อ
วรรณกรรมอื่น
A study of King Vajiravudh as an essayist, columnist, playwright and poet, and an analysis of his
literary works, with emphasis on the characteristic, style, technique, content and value, including
influences of other writers on him as well as his influence on others.
THA 4210 วรรณคดีกบั สังคมไทย
3(3-0-6)
(TH 457) (Literature and Thai Society)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั ชีวติ และสังคม เพื่อให้เห็นอิทธิ พลต่อกันในด้านต่าง ๆ เช่น
ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยมในสังคม ฯลฯ เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่ องโดยละเอียด
A study of the relationship of literature life and society in order to reveal such influences on each
other as belief, idea, and social values, with a close study of selected literary works.
THA 4211 อิทธิ พลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
(TH 458) (Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature)
ศึกษาอิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีต่อวรรณกรรมไทย ประวัติการเกี่ยวข้อง สาเหตุ
ของการรับอิทธิ พล ลักษณะอิทธิ พลและลักษณะวรรณกรรมไทยภายหลังการรับอิทธิ พล
A study of the history and influences, of Eastern and Western literary works on Thai literature, the
causes and characteristics of these influences, and the characteristics of Thai literature as a result of
those influences.
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THA 4212 วรรณคดีสาํ หรับวัยรุ่ น
3(3-0-6)
(TH 459) (Literature for Adolescents)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีสําหรับวัยรุ่ นในด้านวิวฒั นาการเชิงวรรณศิลป์ รู ปแบบ แก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง
ตัวละคร กลวิธีแต่ง จริ ยธรรม และอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อสังคม
A study and analysis of literature for adolescents in terms of artistic development, form, theme, plot,
character, technique, moral and influence on and from the society.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
1.ความแตกต่างของจํานวนหน่วยกิต
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
144
ไม่นอ้ ยกว่า
วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
วิชาเอก
63
วิชาโท
24
วิชาเลือกเสรี
15

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.ความแตกต่างในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 45 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้
เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1) หรื อ 2) จํานวน 1 กระบวนวิชา
1) วิชาคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MA 103 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
ST 103 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด IT, MA, ST ที่นบั
เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2) วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
AG 103 การเกษตรเบื้องต้น
3
BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CM 103 เคมีเบื้องต้น
3
GY 103 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3
SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AG, BI, CM, GY,
MT, PH, SC ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มนี้

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 45 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือก
เรี ยนวิชาในข้อ 1) หรื อ 2) จํานวน 1 กระบวนวิชา
1) วิชาคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
INT
1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
STA
1003 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวด INT, MTH, STA
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2) วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
AGR
1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS
1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY
1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET
1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI
1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, **BIO,
CMS, GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดให้เรี ยน 15 หน่วยกิต โดยเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
AR 103 ศิลปะวิจกั ษณ์
2
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
3
เลือกเรี ยน 1
HI 102 อารยธรรมตะวันออก กระบวนวิชา
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
3
2
GS…/SS../HA พลศึกษา
(เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GS หรื อ SS
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรี ยน 15 หน่วยกิต โดยเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปะวิจกั ษณ์
2
เลือกเรี ยน 1
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
กระบวนวิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3
เลือกเรี ยน 1
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
กระบวนวิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…/HED พลศึกษา
2
(เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED
1 กระบวนวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต)

2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดให้เรี ยน 6 หน่วยกิต โดยเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
PC 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
1 วิชา
PS 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรี ยน 6 หน่วยกิต โดยเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา
*PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3

2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดให้เรี ยน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษา
หนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชา ต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ 3
หน่วยกิต) โดยเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
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

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรี ยน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่ง
ตามที่ ภาควิชากําหนด ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102, ENG 2401
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002
ภาษาเยอรมัน GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002
ภาษาสเปน SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002
ภาษารัสเซีย RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001, RUS 2002
ภาษาญี่ปุ่น **JPN 1001, ** JPN 1002,**JPN 2001,** JPN 2002
ภาษาจีน
CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002
ภาษามลายู MAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
ภาษากรี ก GR 101, GR 102, GR 201,
ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201,
ภาษาพม่า MM 101, MM 102, MM 201,
ภาษาลาว LO 101, LO 102, LO 201,
ภาษาเวียดนาม VI 101, VI 102, VI 201,
ภาษาเกาหลี KO 101, KO 102, KO 201,
ภาษาฮินดี HD 101, HD 102, HD 201,
ภาษาอาหรับ AB 101, AB 102, AB 201,
ภาษาโปรตุเกส PG 101, PG 102, PG 201,

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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

GR 202
KH 202
MM 202
LO 202
VI 202
KO 202
HD 202
AB 202
PG 202

2.5 กลุ่มวิชาภาษาไทย
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดให้เรี ยนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา
รวม 6 หน่วยกิตคือ
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดให้เรี ยนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา รวม 6 หน่วยกิต คือ
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
3
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3

2.6 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิตแบ่งเป็ น
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิตแบ่งเป็ น
วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
TH 243 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
3
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
TH 244 การพัฒนาทักษะการเขียน
3
THA 2102 การพัฒนาทักษะการเขียน
TH 247 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
3
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
TH 256 ร้อยกรอง
3
THA 2106 ร้อยกรอง
TH 323 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
3
THA 3101 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
TH 347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
3
THA 3106 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
TH 357 วรรณคดีวจิ ารณ์
3
THA 3211 วรรณคดีวจิ ารณ์
TH 431 วรรณกรรมร่ วมสมัย
3
**THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
MC 130 หลักการพูดเบื้องต้น
3
LI 332 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
3
THA 3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
THA 4102 ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
ให้เ ลื อ กเรี ย นกระบวนวิชาจากหมวดวิช าต่ า ง ๆ ในสาขาวิช า
ภาษาไทย (TH) สาขาเดียว หรื อรวมกับกระบวนวิชาต่าง ๆ จาก
สาขาวิชาต่อไปนี้ดว้ ยก็ได้
1) สาขาวิชาคติชนวิทยา (FL)
2) สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (PL, SK)
3) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (LI) (เฉพาะกระบวนวิชาที่มีเลข 3
เป็ นตัวกลาง)
หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่
ซํ้ากับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
วิชาโทของคณะนั้นๆและกรณีที่กฎเกณฑ์วชิ าโทในคณะดังกล่าว
มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษา
ที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ถือ
กฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพ จํานวน 15
หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต จึง
สามารถลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพ ในหมวด
วิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วย

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่างๆในสาขาวิชา
ภาษาไทย (THA) (ยกเว้นกระบวนวิชา THA 1003, THA
1004) สาขาเดียวหรื อรวมกับกระบวนวิชาต่างๆ จาก
สาขาวิชาคติชนวิทยา (FOL) และหรื อสาขาวิชาภาษาบาลี
และสันสกฤต (PAL, SKT) ด้วยก็ได้

หมวดวิชาโท 24 หน่วยกิต

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มนี้

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1. นักศึ กษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่
เรี ยนเป็ นวิชาศึ กษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่
น้ อ ยกว่ า 15 หน่ วยกิ ต ห ากเรี ย นวิ ช าคู่ ซํ้ า ค ณะ
มนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อกกระบวนวิช า RAM 3000
(RU300) สหกิ จศึ กษา (Cooperation Education)
จํา นวน 9 หน่ ว ยกิ ต แทนหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ได้ และ
นักศึ ก ษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไ ด้ที่เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
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ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
TH 102 (อยูใ่ นหมวดวรรณคดี)
TH 103 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน
TH 104 ความรู ้ทว่ั ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
TH 243
TH 244
TH 245
TH 246
TH 247

ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
การพัฒนาทักษะการเขียน
วิวฒั นาการหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
ปั ญหาการใช้ภาษาไทย
ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
-

TH 323 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
TH 343 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
TH 344 การเขียนเฉพาะกิจ
TH 345 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
TH 347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
TH 348 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
TH 444 การเขียนสารคดี
TH 445 การเขียนแบบสร้างสรรค์
TH 446 การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น
TH 447 ภาษากับความคิด
หมวดวิชาภาษาศาสตร์
LI 332
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
LI 333
ระบบเสี ยงในภาษาไทย
LI 433
วิวฒั นาการของภาษาไทย
LI 434
ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
หมวดวิชาวรรณคดีไทย
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
TH 231 วรรณคดีสุโขทัย
TH 232 วรรณคดีอยุธยา
TH 254 วรรณกรรมศาสนา
TH 256 ร้อยกรอง
TH 257 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
TH 331 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
TH 332 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ระยะที่ 2

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
THA 1003 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน
THA 1004 ความรู ้ทว่ั ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
หมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
THA 2102 การพัฒนาทักษะการเขียน
THA 2103 วิวฒั นาการหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย
THA 2104 ปั ญหาการใช้ภาษาไทย
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
THA 2106 ร้อยกรอง
THA 3101 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
THA 3103 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
THA 3104 การเขียนเฉพาะกิจ
THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
THA 3106 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
THA 3107 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
THA 4103 การเขียนสารคดี
THA 4104 การเขียนแบบสร้างสรรค์
THA 4105 การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุ่ น
THA 3102

การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
-

THA 4101 วิวฒั นาการของภาษาไทย
THA 4102 ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร
หมวดวิชาวรรณคดีไทย
THA 1002 (อยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป)
THA 2201 วรรณคดีสุโขทัย
THA 2202 วรรณคดีอยุธยา
THA 2203 วรรณกรรมศาสนา
THA 2106 (อยูใ่ นหมวดวิชาภาษาและการใช้ภาษาไทย)
**THA 2204 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
THA 3201 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
THA 3202 วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ระยะที่ 2
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TH 333
TH 334
TH 336
TH 337
TH 338
TH 339
TH 351
TH 354
TH 356
TH 357
TH 358
TH 359
TH 431
TH 432
TH 433
TH 434
TH 435
TH 436
TH 437
TH 438
TH 439
TH 451
TH 452
TH 453
TH 454
TH 455
TH 456
TH 457
TH 458
TH 459

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
วรรณกรรมนิราศ
วรรณกรรมจินตนิมิต
วรรณกรรมการแสดง
วรรณกรรมคําสอน
วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
วรรณกรรมประเภทสารคดี
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
วรรณกรรมสุนทรภู่
วรรณคดีวจิ ารณ์
วรรณกรรมเอกของไทย
วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
วรรณกรรมร่ วมสมัย
วรรณกรรมประวัติศาสตร์
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
วรรณกรรมพงศาวดารจีนในวรรณคดีไทย
วรรณกรรมคําหลวง
ชาดกกับวรรณกรรมไทย
นิทานคํากลอน
วรรณกรรมหลีกหนี
นวนิยายและเรื่ องสั้น
วรรณกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
วรรณกรรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
วรรณคดีกบั สังคมไทย
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อ
วรรณกรรมไทย
วรรณคดีสาํ หรับวัยรุ่ น

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
THA 3203 วรรณกรรมนิราศ
THA 3204 วรรณกรรมจินตนิมิต
THA 3205 วรรณกรรมการแสดง
THA 3206 วรรณกรรมคําสอน
THA 3207 วรรณกรรมประเภทสารคดี
THA 3208 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
THA 3209 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
THA 3210 วรรณกรรมสุนทรภู่
THA 3211 วรรณคดีวจิ ารณ์
THA 3212 วรรณกรรมเอกของไทย
THA 3213 วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
**THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
THA 4202 วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
THA 4203 ชาดกกับวรรณกรรมไทย
THA 4204 วรรณกรรมหลีกหนี
THA 4205 นวนิยายและเรื่ องสั้น
THA 4206
THA 4207
THA 4208
THA 4209
THA 4210
THA 4211
THA 4212

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
วรรณคดีกบั สังคมไทย
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อ
วรรณกรรมไทย
วรรณคดีสาํ หรับวัยรุ่ น
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (บังคับเลือก)
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (บังคับเลือก)
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
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เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรฉบับพ.ศ.2551 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
วิชาโท ภาษาไทย
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิตแบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
TH 243 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
3
TH 247 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
3
TH 257 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
3
LI 332 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
3

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิตแบ่งเป็ น
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 2101 ความรู ้ทวั่ ไปในการเขียน
3
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
3
**THA2204 วรรณคดีวจิ กั ษณ์
3
THA 3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
3

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา
ภาษาไทย (TH) (ยกเว้นกระบวนวิชา TH 103 TH 104) ที่ไม่
ซํ้ากับกระบวนวิชาศึ กษาทัว่ ไปและวิชาเลือกเสรี เพียงสาขา
เดี ยว หรื อรวมกับกระบวนวิชาต่าง ๆ จากสาขาวิชาต่อไปนี้
ด้วยก็ได้
1.) สาขาวิชาคติชนวิทยา (FL)
2.) สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (PL, SK)
3.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (LI) เฉพาะวิชาที่มีรหัส
ตัวกลางเป็ นเลข 3
ทั้ง นี้ เมื่ อ นั บ รวมหน่ ว ยกิ ต ในวิ ช าโท 24 หน่ ว ยกิ ต แล้ว
จะต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากหมวดวิชาต่างๆในสาขาวิชา
ภาษาไทย (THA) (ยกเว้น กระบวนวิชา THA 1003 THA 1004)
ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาศึกษาทัว่ ไปและวิชาเลือกเสรี จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

- 93 -

ภาคผนวก ค
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาเอก สาขาวิชาภาษาไทย

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง

รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
1

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

2

3

4



2. ความรู ้
1

2





3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1



2























































































































































































3








































2













4























































































3






4







5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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รายวิชา
HIS 1201
LIS 1001
PHI 1003
GAS 1001
GAS 2802
GAS 2803
GAS 2611
GAS 2601
GAS 2701
GAS 2711
GAS 2721
GAS 3601
GAS 3801
GAS 3504
GAS 4804
GAS 4605
GAS 2801

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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รายวิชา
HED 1101
LAW 1004
POL 1100
ECO 1003
PSY 1001
SOC 1003
ENG 1001
ENG 1002
ENG 2001
ENG 2002
ENG 2101
ENG 2102
ENG 2401
FRE 1001
FRE 1002
FRE 2001
FRE 2002

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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รายวิชา
GER 1001
GER 1002
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

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
1

2



3

4

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

4

1

2

3

1

2

3

2

3

4
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รายวิชา
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

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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รายวิชา
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

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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รายวิชา
ARA 2001
ARA 2002
POR 1001
POR 1002
POR 2001
POR 2002
THA 1001
THA 1002
THA 1003
THA 1004
THA 2101
THA 2102
THA 2103
THA 2104
THA 2105
THA 2106
THA 3101
THA 3102

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3





















































































1

2

3
















































































































































































2

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2



1

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

1



4

2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์






















































































4
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
1

THA 3103
THA 3104
THA 3105
THA 3106
THA 3107
THA 4101
THA 4102
THA 4103
THA 4104
THA 4105
THA 2201
THA 2202
THA 2203
**THA 2204
THA 3201
THA 3202
THA 3203
THA 3204

2

3

4




4

5

1



2

3

1

2
















3












































































































































































































































































4











2









1









4









3







3

ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ







2

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง







1

3. ทักษะทางปัญญา






2. ความรู ้

4. ทักษะความสัมพันธ์
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
1

THA 3205
THA 3206
THA 3207
THA 3208
THA 3209
THA 3210
THA 3211
THA 3212
THA 3213
**THA 4201
THA 4202
THA 4203
THA 4204
THA 4205
THA 4206
THA 4207
THA 4208

2

3













4

2. ความรู ้
1

2













































































2









3

บุคคลและความรับผิดชอบ

1




































1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง



2













ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1





2
















































































































4








3








5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง









3









5









4









3





3. ทักษะทาง
ปั ญญา
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รายวิชา

1. คุณธรรมจริ ยธรรม
1

THA 4209
THA 4210
THA 4211
THA 4212

2

3

4














3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู ้
1

2

3

4

5






1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

1



























3

4

ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2









2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง











4







3























- 104 -

ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

- 112 -

พันโท วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
ตําแหน่ งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
อ.บ.

สาขาวิชา
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2526
2519

ผลงานทางวิชาการ

ตําราเรียน
ประสิ ทธิ์ กาพย์กลอน, ประพนธ์ เรื องณรงค์, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, และวิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์.
(2548). การเตรียมเพือ่ การพูดและการเขียน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์. (2540). อักษรไทยและอักษรขอมไทย. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THA 1003 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน
THA 2105 ความรู ้ทวั่ ไปในการอ่าน
THA 2202 วรรณคดีอยุธยา
FOL 3105 อักษรไทยและอักษรขอมไทย

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)
รหัสวิชา
THC 6202
THS 6505
THS 7101
THS 7109
THS 6105

ชื่ อวิชา
การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ
ระบบความเชื่ อพื้นบ้านไทย
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
สัมมนาวรรณกรรมไทย
พัฒนาการของภาษาไทย

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
ผู้สอน
3/3
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ / รศ.เสาวลักษณ์
อ.สุ ภทั รา/ อ.ดร.สุ ภาวดี/ อ.พัฒนเดช
3/2
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
3/2
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์
3/2
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ ผดุงสุ นทรารักษ์

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

ผู้สอน
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ และคณะ
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ และคณะ
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ และคณะ
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ และคณะ
ผศ. พ.ท. วิโรจน์ และคณะ
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นางสาวพรทิพย์ วนรัฐิกาล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
จารึ กภาษาไทย
ภาษาไทย

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครู สวนสุ นนั ทา

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2537
2533

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานประกวด
1. เรื่ องสั้น “สุ พรรณหงส์...ชะ” เรื่ องสั้นรางวัลช่อการะเกด ประจําปี 2541
2. นิทานสําหรับเด็ก เรื่ อง “เจ้าหญิงร้องไห้” หนังสื อเข้ารอบตัดสิ นประเภทหนังสื อภาพสําหรับเด็ก
รางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553
3. สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เรื่ อง “รฤกโปสการ์ ดนักเรี ยนไทยในยุโรปยุคพระพุทธเจ้าหลวง”
สารคดีเข้าประกวดรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ ด ครั้งที่ 12 ประจําปี 2554
ตําราเรียน
พรทิพย์ วนรัฐิกาล. (2553). ศิลปะและกลวิธีการเขียน (TH 345) .พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เอกสารประกอบการเรียน
พรทิพย์ วนรัฐิกาล .(2539) การเขียนรายงานทางวิชาการ (TH1513, THA111) ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
_________ . (2552) . การแปรรู ปวรรณกรรม. ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
_________ . (2554) ภาษาไทยถิ่นใต้ (330 265) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ.
_________ . (2554) ปั ญหาเรื่องการใช้ ภาษาไทยและการเขียนรายงานวิชาการ (RU603) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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บทความ,เรื่องสั้ น,บทกวี
พรทิพย์ วนรัฐิกาล (2550) “เพชร : เลิศแห่งรัตนชาติ ศึกษาจากตําราดูเพชรฉบับหมื่นแก้ว” วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์ 27, 1 (มกราคม-ธันวาคม).
_________ . (2540) . “สุ พรรณหงส์...ชะ” ใน สุ ชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิ การ) ช่ อการะเกด กรุ งเทพฯ : วิญ�ูชน.
_________ . (2543) . “ดอกไม้” ในสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร (บรรณาธิ การ) ศิลปะยืนยาว
ชีวติ สั้ น. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน จํากัด.
งานวิจัยร่ วม
ราชบัณฑิตยสถาน (2552). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้ องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง สุ ภาษิตร้ อยแปด. กรุ งเทพฯ
: ราชบัณฑิตยสถาน.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
3/3

THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย

3/3

THA
THA
THA
THA

3/2
3/2
3/2
3/2

3106
3108
3201
4104

ศิลปะและกลวิธีการเขียน
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
การเขียนแบบสร้างสรรค์

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THC 6202 การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ
THC 6102 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
(การเขียนเอกสารวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพ)

ผู้สอน
อ.พรทิพย์ / รศ.ทวีศกั ดิ์ /
รศ.ประทีป / รศ.ทิพย์สุเนตร
อ.พรทิพย์ / รศ. น้อมนิจ /
รศ.อดุลย์ / อ.ดร.สรตี
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล
อ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
ผู้สอน
3/3
อ.พ รทิพย์และคณะ
3/3
อ.พรทิพย์และคณะ
3/2
อ.พรทิพย์และคณะ
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นางสาวณัฐวรรณ ชัง่ ใจ
ตําแหน่ งทางวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2552
2544

ผลงานวิชาการ

ณัฐวรรณ ชัง่ ใจ. (2555) วิวฒ
ั นาการของภาษาไทย ( LI 433) .กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
____________. (2555) เอกสารประกอบคําสอนวิชาวรรณกรรมการแสดง TH 336.
____________. (2555) เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร THA 4102.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THA 1004 ความรู ้ทวั่ ไปทางภาษาและวรรณคดีไทย
THA 3205
THA 3208
THA 4101
THA 4102

วรรณกรรมการแสดง
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วิวฒั นาการของภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่ อสาร

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
ผู้สอน
3/3
อ.ณัฐวรรณ / ศ.ดร.รื่ นฤทัย /
รศ.บุปผา
3/2
อ.ณัฐวรรณ ชัง่ ใจ
3/2
อ.ณัฐวรรณ ชัง่ ใจ
3/2
อ.ณัฐวรรณ ชัง่ ใจ
3/2
อ.ณัฐวรรณ ชัง่ ใจ
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นางสรตี ปรี ชาปัญญากุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.ด.
วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
อ.ม.
ภาษาไทย
ศศ.บ.
สารสนเทศศาสตร์
ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การสอนภาษาไทย

สถานศึกษา
ปี ทีส่ ํ าเร็จ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538

ผลงานวิชาการ

ตําราเรียน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา VI 101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1.
บทความวิชาการ
สรตี ใจสอาด,( 2552) .จ่ าง กวิ่ง นิทานตลกเจ้ าปั ญญาของเวียดนาม : ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่ วม.
เวียดนามหลากมิติ .กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และสถาบันเอเชี ยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
______,( 2551) . จดหมายเหตุรายวัน : พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวต้ นเค้ าการ
เขียนสารคดีท่องเที่ ยวยุคแรกของไทย. มนุษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ . 25,3 (กันยายน- ธันวาคม)
______,(2550) . การศึกษาสําคัญไฉน? : จ่ าง กวิ่ง จากชาวนา สู่ ปัญญาชน. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ . 24, 3
(กันยายน-ธันวาคม )
______,(2550) . ต่ างชาติต่างถิ่น แท้ ที่จริ งเรื่ องเดียวกัน. วรรณนิทัศน์ . 7 (พฤศจิกายน)
______, (2549). เกียวบาวนาจอก : ชาวเวียดนามโพ้ นทะเล ณ บ้ านนาจอก. วารสารสั งคมลุ่มนํา้ โขง. 2 , 3
(กันยายน –ธันวาคม)
______,(2547) . ฤาจ่ าง กวิ่ง จะเป็ นศรี ธนญชัยของไทย. ใน สมาคมภาษาและหนังสื อแห่งประเทศไทย.
วารสารภาษาและหนังสื อ ประจําปี 2547. กรุ งเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสื อแห่งประเทศไทย
Soratee Jaisa-ard. (2008, June). THE ANTAGONIST IN THE TRICKSTER TALES OF TRANG
QUYNH in MANUSAYA International Journal.
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งานวิจัย
สรตี ปรี ชาปั ญญากุล และ สุ นีย ์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์. ,2552.เส้ นทางท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมพันปี ทีฮ่ านอย
Soratee Jaisa-ard. (2009) Identity of Viet Kieu Woman Case Study : Role of Viet Kieu Woman in Family in Khon
Kaen Province.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
THA 3105 การเขียนเฉพาะกิจ
THA 4201 วรรณกรรมปั จจุบนั
THA 4213 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
VNM 1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
VNM 1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
VNM 2001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
VNM 2002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
ผู้สอน
3/2, 3/3
อ. ดร.สรตี / อ.พรทิพย์ /
รศ.น้อมนิจ / รศ.อดุลย์
3/2
อ.ดร.สรตี ปรี ชาปัญญากุล
3/2
อ.ดร.สรตี ปรี ชาปัญญากุล
3/2
อ.ดร.สรตี ปรี ชาปัญญากุล
3/3
3/2
3/2
3/2

อ.ดร.สรตี
อ.ดร.สรตี
อ.ดร.สรตี
อ.ดร.สรตี

ปรี ชาปัญญากุล
ปรี ชาปัญญากุล
ปรี ชาปั ญญากุล
ปรี ชาปัญญากุล
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นางสุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
ตําแหน่ งทางวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไทยศึกษา
ภาษาไทย

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2553
2548
2534

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ
สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห.(2550). การคิ ดเชิ งระบบ. ในวารสารรามคําแหง. 24 ,3 (กรกฎาคม – กันยายน)
______ . (2549). ภาษากับบริ บทของการสื่ อ. ในวารสารรามคําแหง. 23 ,1 (มกราคม - มีนาคม).
______ . (2548). ความเชื่ อมิติแห่ งเหตุผลและความงมงาย. ในวารสารรามคําแหง. 22 , 3 (กรกฎาคม – กันยายน).
______ . (2547). สั งฆเภท และความเป็ นมา. ในวารสารรามคําแหง. 21 ,1 (มกราคม - มีนาคม).
______ . (2545). โฮมสคูล ทางเลือกใหม่ ของการศึกษาไทย. ในวารสารรามคําแหง. 19 , (ตุลาคม – ธันวาคม).
งานวิจัย

วิถีชีวติ ชาวล้านนาจากวรรณกรรมค่าวซอเรื่ องหงส์หิน, 2553.
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ขององค์อาชีพท้องถิ่น, 2548.

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
THA 1003 การเตรี ยมเพื่อการพูดและการเขียน

THA 3206
THA 4212
FOL 4208
FOL 4401

หน่ วยกิต/ชั่ วโมง
ผู้สอน
3/3
อ.ดร.สุ ภาวดี / ผศ. พ.ท. วิโรจน์
รศ.เสาวลักษณ์ /อ.สุ ภทั รา
/อ.พัฒนเดช
วรรณกรรมคําสอน
3/2
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
3/2
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
นภาลัย
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรี ยบเทียบ
3/2
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห
คติชนวิทยาประยุกต์
3/2
อ.ดร.สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห

- 119 -

ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2552

- 120 -

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีเ้ รียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้ อ 2. ข้ อบังคับให้ ใช้ บังคับ ตั้งแต่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก
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
ข้ อ 4. ในข้ อบังคับนี้ เว้ นแต่ จะมีข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่างอืน่
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้ อ 5. ผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัต◌ิ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อเทียบเท่า
หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและเป็ นผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้ปฏิบตั ิงานมาแล้ว
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก - สภา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตาม
หลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
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ข้ อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้ อ 7. การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้เพียง
คณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื่นในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานักบริ การทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้กาํ หนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ การใช้
ใบสมัคร
7.4.1 กรณีสมัครด้ วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1
ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั 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
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(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล หรื อคํานําหน้าชื่ อ การ
สมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้า
กองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออก
หนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 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 อคํานําหน้า
ชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้
ผูส้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความเหมาะสมใน
สาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้
รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี
อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิ การบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ
เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้
มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง
ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้ อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
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8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ตาม
ข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึกษากําหนด ทั้งนี้จะต้องเป็ นวิชาที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อ 14 ทั้งนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที่คณะกรรมการ ประจํา
คณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้ อ 9. ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาทีม่ ีสิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ในข้ อ 8 ข้ อ 10
และข้ อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 10. การรับสมัครผู้ได้ รับปริญญา อนุปริ ญญาหรือประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้
นําความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้า
เป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบ
โอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน
การขอใช้สิทธิ เทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่ งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้ อ 11. การชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรียนค่ าบํารุงมหาวิทยาลัยและการขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ น
นักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง
ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบ
โอนหน่วยกิต ตามวันเวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการ
ตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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เลข 10 ตัวดังนี้

ข้ อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป ประกอบตัว

BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ
เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check
digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิม่ เลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4
ตัว ดังนี้
FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจํา
คณะและเลขประจําสาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษานั้น
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล
ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยน
นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น
ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
หรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนในภาค
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ใน
วรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิน้ ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด
สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้ อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา ได้
คํานวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา
ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร
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กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับ
โอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้ อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี
การศึกษา หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และภาคฤดู
ร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์)
และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใดหรื อ
ภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา (Course)
กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทําการสอนกระบวน
วิชาหนึ่งๆ เสร็ จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย
แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ี คิดดังนี้
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 ึนอยูก่ บั
ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชาจํานวน
หน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้ อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของนักศึกษาที่ควรจะเรี ยน
กระบวนวิชานั้นได้การกําหนดให้ตอ้ 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)
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เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและอาจกําหนด เลข
บางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลง
ท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น
15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104,
105, ..... เรื่ อยๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลข
ประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิม่ สอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามี
ความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ใน
วงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะกระบวนวิชา
ดังกล่าวจะนับ 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 นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (Senior)
ข้ อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวน
วิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ซ่ ึ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ใน
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชา
นั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้ง ต่อ
ภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้อง
ดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2
ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อมต้องดําเนิ นการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1
ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
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16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ สอบและนักศึกษาที่
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้อกั ษร
ระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการเรี ยน ของ
นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา 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 จึงจะนับหน่วยกิตของ
กระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม
ได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน
ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน แม้
จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบ
หลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการ
สอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที่
นักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะ
แสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนี้

G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
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ข้ อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้
ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้
ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้า
หน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
และเพิง่ รู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็ จ
การศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้นเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน
นั้น ส่ วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้ อ 18. การย้ ายคณะและการเปลีย่ นสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการขอย้ายโดยยืน่ คําขอตาม
แบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้ อ 19. การขอคืนเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าลงทะเบียนเรียน และค่ าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นไว้มีสิทธิ
ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
ต่อมารู้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน
ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย
หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ
คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้

- 129 -

ข้ อ 20. การเสนอชื่ อเพือ่ รับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่
ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชา
นั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้นกั ศึกษาจะต้องยืน่ คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สาํ นักบริ การ
ทางวิชาการ และทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษา อื่นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับ
ปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร และมีความ
ประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความ
ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับ
การเสนอชื่ อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบ
ได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่ งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับ
ผูส้ มัครที่มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8
วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษาต่อเนื่ อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมดสิ้ นเสี ยก่อน จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญา
ข้ อ 21. การอนุมัติให้ ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ นภาค
หนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
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21.2มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนั้น จะ

ไม่ ◌่
ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้ อ 22. การให้ อนุปริญญา
นักศึกษาอาจยืน่ คําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบหลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญที่
กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้ อ 23. การให้ เหรียญรางวัลแก่ ผ้ เู รียนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่งได้หน่วยกิตสะสม
ของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้ อ 24. ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี้ ในกรณีพเิ ศษให้ อธิการบดีมีอํานาจสั่ งและปฏิบัติการตามที่
เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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1

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
1

1

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ 14 และความใน 20.1 ของ
ข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่ เป็ นผูม้ ี โ รคติ ดต่ อ ร้ า ยแรง โรคที่ สังคมรั ง เกี ย จ หรื อโรคสํา คัญ ที่ จ ะเป็ นอุ ปสรรคต่ อ
การศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรื อมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบี ยนเรี ยนให้ลงทะเบี ยนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น 22 หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณี ที่นกั ศึ กษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน
18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญาตรี กําหนดไม่ เ กิ น 8 ปี การศึ ก ษาสํา หรั บ หลัก สู ต ร 4 ปี ไม่เ กิ น 10 ปี
การศึกษาสําหรับหลักสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสูตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยถือ
ว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาคการศึกษาสุดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึ กษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึ กษายังไม่
เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้นสุดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึ กษาเห็ นสมควร โดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเที ยบโอนหน่ วยกิ ตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
1

1

“20.1 นักศึ กษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา มี หน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่ วยกิ ตจึ งจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รั บปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรั บ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ใน
แต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสูตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี และ
ไม่นอ้ ยกว่า 180 หน่วยกิต ของหลักสูตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตามข้อ 8 และผู ้ที่ ไ ด้รั บ ปริ ญ ญา อนุ ป ริ ญญา
ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่ วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยืน่ คําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่สังกัด และมายื่นคําขอรับ
ปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สาํ นักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
1

1

1

1

1

ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
1

1

ลงนาม

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

