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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ ภาควิชา
1. ชื่ อหลักสู ตร

2.

3.
4.
5.

6.

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Culture for Tourism
ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Culture for Tourism)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (Culture for Tourism)
วิชาเอก ไม่มี
จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน
เขียนภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ...............................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา..........................ปี การศึกษา..................................
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 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ 5.6
ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.23
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ.............................
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ.............................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 มัคคุเทศก์ทวั่ ไป (ทั้งในและต่างประเทศ)
8.2 ผูป้ ระกอบอาชีพการท่องเที่ยว
8.3 ผูป้ ระกอบอาชีพธุ รกิจนวด สปา บําบัดรักษาแผนไทย และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร
8.4 ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารของชาติต่าง ๆ ที่เป็ นนักท่องเที่ยว
8.5 ผูป้ ระกอบการร้านขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสี ยงของภูมิภาคต่าง ๆ
8.6 งานอาชีพขายและบริ การต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
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9. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นางสาวนงเยาว์ ชาญณรงค์

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

วุฒิ
การศึกษา
อ.ม.
ศศ.บ.

2.

3.

นางผะอบ จึงแสงสถิตย์พร

นายก้องสกล กวินรวีกุล

อาจารย์

อ.ม.

อาจารย์

อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
สม.ม.
ศศ.บ.
(เกียรนิยม
อันดับ 1)

มหาวิทยาสัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ไทย

ปี ที่สําเร็จ
การ
ศึกษา
2525

ไทย

2518

ไทย

2520

ไทย

2515

มานุษยวิทยา

ไทย

2545

ไทย

2540

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ศาสนา
เปรี ยบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาและ
วรรณคดี
อังกฤษ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ประเทศ

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมากและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์-สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร (การวิเคราะห์
หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจํานวนมหาศาลช่วยให้คนไทยทําธุ รกิจ ค้าขาย
และมีงานทํา ก่อให้เกิดสภาพคล่องและช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภาครัฐก็ส่งเสริ มสนับสนุนการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เต็มที่ หลักสู ตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ดี สอดรับกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
นับเป็ นการช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื้อหาความรู ้ของหลักสู ตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเน้นให้ผเู้ รี ยนมีจิตสํานึก รู้คุณค่าและ
ประโยชน์ของวัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ เป็ นประชากรที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
(1) หลักสู ตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ มีความตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม และ
สามารถนําคุณธรรม จริ ยธรรม มาใช้ในการดําเนิ นชีวติ
(2) ต้องสร้างหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน มีความเป็ นสากล สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปั จจุบนั
(3) หลักสู ตรต้องเป็ นไปเพื่อการนําความรู ้สู่ปวงชน คือ ผูเ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ สังคมได้ รวมถึงสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(1) สถาบันต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุน่
และความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
(2) สถาบันต้องประสานความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําความรู ้สู่ปวงชน และมีความเป็ นสากล
(3) สถาบันต้องจัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรู ปแบบ ร่ วมมือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่าง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
นําวิชาการสู่ ความเป็ นเลิศ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้
บริการมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ )
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
INT1005
MHT1003
STA1003
AGR1003
**BIO1001 CMS 1003
GLY1003
MET1003
*PHY1001
SCI1003
ART1003
HIS1001
HIS1002
HIS1201
LIS1001
PHI1003
GAS1001
GAS2601
GAS2611
GAS 2701
GAS2711
GAS2721
GAS 2801
GAS2802
GAS2803
GAS3504
GAS3601
GAS3801
GAS4605
GAS4804
HED1101
MSA 1003
ECO1003
LAW1004
POL1100
PSY1001
SOC1003
THA 1001
THA 1002
ENG1001
ENG1002
ENG2001
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ENG2002

ENG2101

ENG2102

ENG2401

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นที่ตอ้ งมาเรี ยน
**CRT 1003 (CR 103) เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย
เป็ นวิชาเอกเลือกสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว
13.3 การบริ หารจัดการ
มีการบูรณาการสอนร่ วมกับภาควิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบของกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป การเปิ ดเป็ นวิชาโท และวิชาเลือกเสรี ของปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์ และดําเนิ นการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาโท และวิชาเลือกเสรี ให้กบั คณะต่าง ๆ
ในภาคปกติ
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
รักวัฒนธรรม รู ้การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประเทศ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
มุ่งสร้างให้ผศู ้ ึกษามีความรู ้และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชี พได้
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสู ตร
1.3.1 ข้อมูลความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 3 รุ่ น พบว่า ผูเ้ รี ยนต้องการเลือกเรี ยนวิชาเชิง
วัฒนธรรมที่ให้ความรู ้ซ่ ึ งนําไปใช้ประโยชน์ในอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น
1.3.2 เพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความทันสมัยเป็ นประโยชน์ต่อสภาวะและนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้น
1.3.3 เพื่อเพิม่ ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอาเซี ยนมากขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ในแนวคิดทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ
1.4.2 เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การท่องเที่ยว
1.4.3 เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ และประโยชน์ของวัฒนธรรม ซึ่งจะ
นําไปสู่ การสื บสาน อนุรักษ์และสร้างสรรค์
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1.4.4 เพื่อตอบสนองนโยบายส่ งเสริ มวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1.4.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ในด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อใน
สถาบันชั้นสู งทั้งภายในและต่างประเทศ
1.4.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู ้ในวิชาการ มีสติปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีเหตุผล
และมีวจิ ารณญาณอันถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ เสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.กําหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และส่ งเสริ ม
การศึกษา ค้นคว้า นอกห้องเรี ยน
ของนักศึกษา

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่อง

จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรี ยน
ของนักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร

- การเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้
และทักษะการสอนของ
อาจารย์
- การมอบหมายงานให้นกั ศึกษา
ไปทําการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน - รายงานผลการประเมินความ
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษา
พึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ
วัฒนธรรม
ข้อมูลจากสถิติ และผลวิจยั
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการ - จํานวนคณาจารย์ที่ได้เพิ่มพูน
การเรี ยนการสอนและวิจยั เพื่อ
เพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์
ความรู ้และประสบการณ์
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม
ให้ทนั ต่อความก้าวหน้าในทาง
ประชุม อบรม และสัมมนา รวมถึง
และสัมมนา
วิชาการ
แนะนําข้อมูลแหล่งทุนที่
- จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์
สนับสนุนการทําวิจยั
ในวารสารวิชาการในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค 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)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ไม่มี
การบังคับเข้าชั้นเรี ยน และนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
- จัดให้มีหน่วยแนะนําการศึกษา
- จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน แนะนํามหาวิทยาลัย
- จัดอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
2555
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสํ าเร็จการศึกษา

50
50
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2556
2557
2558
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม

2555
500,000
20,000
40,000
50,000
610,000

2556
550,000
20,000
40,000
50,000
660,000

ปี งบประมาณ
2557
600,000
20,000
40,000
50,000
710,000

2558
650,000
20,000
40,000
50,000
760,000

2559
700,000
20,000
40,000
50,000
810,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตร
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)

2559
50
50
50
50
200
50
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 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 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 วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต
จํานวนร้อยละ
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
29.17
(2) วิชาเฉพาะด้าน
87
60.42
(3) วิชาเลือกเสรี
15
10.41
จํานวนหน่วยกิตรวม
144
100.00
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and
Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1) หรื อ 2)
1 กระบวนวิชา
1) วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3
(Basic Mathematics)
STA 1003 (ST 103) สถิติเบื้องต้น
3
(Introduction to Statistics)
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
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2) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3
(Introduction to Agriculture)
**BIO 1001 (BI 103) ชีววิทยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Biology)
CMS 1103 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
(Introduction to Chemistry)
GLY 1003 (GY 103) ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Geology)
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
(Fundamental of Meteorology)
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
(Introduction to Physics)
SCI 1003 (SC 103) วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
(Basic Science)
หรื อ เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
เลือกเรี ยน 1 วิชา
2
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วิจกั ษณ์
(Music Appreciation)
HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
เลือกเรี ยน 1 วิชา
3
HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
(Foundations of Thai Culture)
LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
(Information and Technology for Searching)

11
PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น
3
(Introduction to Philosophy)
GAS…/HED…พลศึกษา
2
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED วิชาใดวิชาหนึ่ง 1
กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
(Sports and exercise for Health)
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
(Track and Field 1)
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
(Swimming 1)
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1
(Soccer 1)
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1
(Basketball 1)
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล 1
(Volleyball 1)
GAS 2801 (SS 237) การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
(Body Conditioning)
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
(Minor Game)
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
(Rhythmic Activities)
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
(Takraw)
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
(Tennis 1)
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
(Self – Defense)
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
(Badminton)
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GAS 4804 (GS 440) โยคะ
(Yoga)
HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชี วติ
(Health Promotion for Life)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ECO 1003 (EC103) เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
(General Economics)
LAW 1004 (LA 104) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
(Introduction to Law)
เลือก 1
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทัว่ ไป
กระบวนวิชา 3
(General Psychology)
POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
(Introduction to Political Science)
SOC 1003 (SO103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเรี ยนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ
3
ประจําวัน
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3
(Sentences and Vocabulary in General Use)
และเลือกเรี ยนอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3
(Reading for Comprehension)
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3
(Interpretative Reading)
ENG 2101 (EN 203) การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
(English Pronunciation)
ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3
(Controlled Conversation)
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ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
(English Sentences and Short Paragraphs)
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 (TH102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
(2) หมวดวิชาเอก 87 หน่ วยกิต
วิชาเอกบังคับ 39 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
**CRT 1003 (CR 103) เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
(Thai Identity and Thai Wisdom)
**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย
(Thai Arts)
CRT 2002 (CR 202) วัฒนธรรมความเชื่ อของไทย
(Thai Cultural Beliefs)
*CRT 4041
ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1
(English for Cultural Tourism 1)
*CRT 4042
ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2
(English for Cultural Tourism 2)
**CRT 4049 (CR 409) สัมมนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Seminar in Cultural Tourism)
PHI 1001 (PY 101) วัฒนธรรมและศาสนา
(Cultures and Religions)
**TOM 2101 (TO 201) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Tourism Industry)
**TOM 2103 (TO 202) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
(Tourist Behavior)
**TOM 3101 (TO 301) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1
(Tourism Business Management 1)
**TOM 4101 (TO 401) หลักการมัคคุเทศก์
(Tourist Guide)

3
หน่วยกิต
3
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
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**TOM 4102 (TO 402) การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism)
วิชาเอกเลือก 48 หน่ วยกิต ให้เลือกเรี ยนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
CRT 2003 (CR 203) คติชนและนิทานพื้นบ้านของไทย
(Thai Folklore and Folktales)
CRT 2004 (CR 204) คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณี ไทย
(Ethics and Morality in Thai Literary Works and Tradition)
CRT 2005 (CR 205) พุทธศาสนาในประเทศไทย
(Buddhism in Thailand)
CRT 2007 (CR 207) วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่ องประดับไทย
(Culture on Thai Clothing and Accessories)
CRT 2008 (CR 208) วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและการนวดแผนไทย
(Culture of Thai Therapy and Traditional Massage)
CRT 2031 (CR 231) วัฒนธรรมอาหาร
(Food Culture)
CRT 2032 (CR 232) ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
(Local Products for Tourism)
CRT 3001 (CR 301) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
(Culture for Tourism in the North)
CRT 3002 (CR 302) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
(Culture for Tourism in the North – East)
CRT 3003 (CR 303) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
(Culture for Tourism in the South)
**CRT 3004 (CR 304) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
(Culture for Tourism in the Central Region 1)
**CRT 3005 (CR 305) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง2
(Culture for Tourism in the Central Region 2
CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
(Thai Music, Dances, and Ferformance)
CRT 3009 (CR 309) วัฒนธรรมความเชื่ อทางโหราศาสตร์ ไทย
(Cultural Beliefs in Thai Astrology)

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
CRT 3018 (CR 318) วัฒนธรรมความเชื่ อทางโหราศาสตร์ จีน
(Cultural Beliefs in Chinese Astrology)
*CRT 3031
การพัฒนาและส่ งเสริ มวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Cultural Development and Promotion for Tourism)
CRT 4010 (CR 410) วิถีชีวติ ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
(Life Style of Minority Groups in Thailand)
CRT 4011 (CR 411) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 1
(Eastern Culture for Tourism 1)
CRT 4012 (CR 412) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 2
(Eastern Culture for Tourism 2)
CRT 4013 (CR 413) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 3
(Eastern Culture for Tourism 3)
CRT 4014 (CR 414) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 4
(Eastern Culture for Tourism 4)
CRT 4021 (CR 421) วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 1
(Western Culture for Tourism 1)
CRT 4022 (CR 422) วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2
(Western Culture for Tourism 2)
*CRT 4023
วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 3
(Western Culture for Tourism 3)
**CRT 4033 (CR 433) การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Landscaping and Decorating)
ECO 1005 (EC 105) เศรษฐศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว
(Economics for Tourism)
GEO 3703 (GE 375) ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
(Geography of Thailand Tourism)
HIS 2024 (HI 224) ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
(Thai History from Early Times to the Rattanakosin Period)
LAW 1009 (LW 109) กฎหมายเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
(Law for Tourism)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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POL 1101 (PS 110) การเมืองและการปกครองของไทย
3
(Thai Politics and Government)
SOC 1005 (SO 105) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3
(Sociology and Anthropology for Tourism)
**TOM 2102 (TO 304) การจัดการบริ การเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Services for Tourism Management)
**TOM 4103 (TO 404) การจัดการธุรกิจการประชุม และนิทรรศการ
3
(Business Convention and Exhibition Management)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative
Education) จํานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชา ใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
อักษรย่อกระบวนวิชาสาขาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ใช้ CRT เลขประจํากระบวนวิชา
ประกอบด้วยเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักพัน) แสดงถึงขั้นของกระบวนวิชา ดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman Course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore Course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior Course)
เลข “4” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior Course)
เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) แสดงหมวดกลุ่มของวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเที่ยว ดังนี้
เลข “0” แสดงหมวดวิชาวัฒนธรรมไทย
เลข “1” แสดงหมวดวิชาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันออก
เลข “2” แสดงหมวดวิชาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันตก
เลข “3” แสดงหมวดวิชาวัฒนธรรมประยุกต์
เลข “4” แสดงหมวดวิชาอื่น ๆ
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หมายเหตุ

* เป็ นกระบวนวิชาใหม่ในหลักสู ตรปรับปรุ ง
** เป็ นกระบวนวิชาเก่าที่เปิ ดสอนและมีการแก้ไขปรับปรุ ง
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
**CRT 1003 (CR 103) เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
3(3-0-9)
(Thai Identity and Thai Wisdom)
**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย
3(3-0-9)
(Thai Arts)
CRT 2002 (CR 202) วัฒนธรรมความเชื่ อของไทย
3(3-0-6)
(Thai Cultural Beliefs)
CRT 2003 (CR 203) คติชนและนิทานพื้นบ้านของไทย
3(3-0-6)
(Thai Folklore and Folktales)
CRT 2004 (CR 204) คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณี ไทย
3(3-0-6)
(Ethics and Morality in Thai Literary Works and Tradition)
CRT 2005 (CR 205) พุทธศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Buddhism in Thailand)
CRT 2007 (CR 207) วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่ องประดับไทย
3(3-0-6)
(Culture on Thai Clothing and Accessories)
CRT 2008 (CR 208) วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและการนวดแผนไทย
3(3-0-6)
(Culture of Thai Therapy and Traditional Massage)
CRT 2031 (CR 231) วัฒนธรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Culture)
CRT 2032 (CR 232) ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Local Products for Tourism)
CRT 3001 (CR 301) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
3(3-0-6)
(Culture for tourism in the North)
CRT 3002 (CR 302) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
3(3-0-6)
(Culture for tourism in the North – East)
CRT 3003 (CR 303) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
3(3-0-6)
(Culture for tourism in the South)
**CRT 3004 (CR 304) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
3(3-0-6)
(Culture for Tourism in the Central Region 1)
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**CRT 3005 (CR 305) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง2
(Culture for Tourism in the Central Region 2)
CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
(Thai Music, Dances and Performance)
CRT 3009 (CR 309) วัฒนธรรมความเชื่ อทางโหราศาสตร์ ไทย
(Cultural Beliefs in Thai Astrology)
CRT 3018 (CR 318) วัฒนธรรมความเชื่ อทางโหราศาสตร์ จีน
(Cultural Beliefs in Chinese Astrology)
*CRT 3031
การพัฒนาและส่ งเสริ มวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Cultural Development and Promotion for Tourism)
CRT 4010 (CR 410) วิถีชีวติ ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
(Life Style of Minority Groups in Thailand)
CRT 4011 (CR 411) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 1
(Eastern Culture for Tourism 1)
CRT 4012 (CR 412) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 2
(Eastern Culture for Tourism 2)
CRT 4013 (CR 413) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 3
(Eastern Culture for Tourism 3)
CRT 4014 (CR 414) วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 4
(Eastern Culture for Tourism 4)
CRT 4021 (CR 421) วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 1
(Western Culture for Tourism 1)
CRT 4022 (CR 422) วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2
(Western Culture for Tourism 2)
*CRT 4023
วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 3
(Western Culture for Tourism 3)
**CRT 4033 (CR 433) การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Landscaping and Decorating)
*CRT 4041
ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1
(English for Cultural Tourism 1)

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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*CRT 4042

ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
(English for Cultural Tourism 2)
**CRT 4049 (CR 409) สัมมนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
6(0-12-12)
(Seminar in Cultural Tourism)
ECO 1005 (EC 105) เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Economics for Tourism)
GEO 3703 (GE 375) ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
3(3-0-9)
(Geography of Thailand Tourism)
HIS 2024 (HI 224) ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ 3(3-0-6)
(Thai History from Early Times to the Rattanakosin Period)
LAW 1009 (LW 109) กฎหมายเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Law for Tourism)
PHI 1001 (PY 101) วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Cultures and Religions)
POL 1101 (PS 110) การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
SOC 1005 (SO 105) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Sociology and Anthropology for Tourism)
**TOM 2101 (TO 201) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-9)
(Tourism Industry)
**TOM 2103 (TO 202) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-9)
(Tourist Behavior)
**TOM 3101 (TO 301) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1
3(3-0-9)
(Tourism Business Management 1)
**TOM 4101 (TO 401) หลักการมัคคุเทศก์
3(3-0-9)
(Tourist Guide)
**TOM 4102 (TO 402) การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3(3-0-9)
(Sustainable Tourism)
**TOM 2102 (TO 304) การจัดการบริ การเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-9)
(Services for Tourism Management)
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**TOM 4103 (TO 404) การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ
(Business Convention and Exhibition Management)
3.1.5

3(3-0-9)

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะการใช้ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 หน่วยกิต
POL 1100 รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
CRT 1003 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
3 หน่วยกิต
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3 หน่วยกิต
................ วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
3 หน่วยกิต
รวม
21 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3 หน่วยกิต
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2 หน่วยกิต
........... คณิ ตศาสตร์
3 หน่วยกิต
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
........... วิทยาศาสตร์
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
CRT 2001 ศิลปะไทย
3 หน่วยกิต
CRT 2002 วัฒนธรรมความเชื่อของไทย
3 หน่วยกิต
TOM 2101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 หน่วยกิต
รวม
20 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ART 1003 ศิลปะ วิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
ENG ………..
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
………….. วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
TOM 2103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG ………
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
…………..วิชาเอกเลือก 2 กระบวนวิชา
CRT 4041 ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1
TOM 3101 การจัดการธุ รกิจท่องเที่ยว 1
รวม
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
……………วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
TOM 4101 หลักการมัคคุเทศก์
TOM 4102 การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
CRT 4042 ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก 7 กระบวนวิชา
รวม

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
20 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม
GAS/HED….พลศึกษา
CRT 4049 สัมมนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา
รวม
รวมตลอดหลักสู ตร

(3) หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลํา
ดับ
1

ชื่อ - สกุล
น.ส. นงเยาว์ ชาญณรงค์

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
อ.ม.
ศศ.บ.

2

นางสุ มารี ย ์ อิงคนารถ

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวนัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล

รองศาสตราจารย์

4

นางผะอบ จึงแสงสถิตย์พร

อาจารย์

5

นายก้องสกล กวินรวีกุล

อาจารย์

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ศาสนา
เปรี ยบเทียบ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ไทย

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2525

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2518

2519
2517
2524
2520
2517
2520
2515

2545
2540

ประเทศ

อ.ม.
อ.บ.
M.A.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Miami University

อ.ม.
อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
สม.ม.
ศศ.บ. (เกียรติ
นิยม อันดับ 1)

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย
สหรัฐ
อเมริ กา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มานุษยวิทยา
ภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
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3.3 อาจารย์ ประจํา
ลํา
ดับ
1

ชื่อ - สกุล
นายรังสรรค์ แสงสุ ข

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
ดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์
พบ.ม.
ประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตชั้นสู ง
น.บ.
M.A.T.
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
Ph.D.
อ.ม.
ศศ.บ.

2

นางพัชรี พลาวงศ์

รองศาสตราจารย์

3

นางรมณี กอวัฒนา

รองศาสตราจารย์

4

นางระพิณ ทรัพย์เอนก

รองศาสตราจารย์

5

นางศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์

รองศาสตราจารย์

สม.ม.
สม.บ.

6

นายบุญชาล ทองประยูร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S. in Ed.

7

นายอาจรณ เชษฐสุ มน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
Ph.D.

M.A.

ร.บ.
8

9

นายประภาส พาวินนั ท์

น.ส. ศศิ อินทโกสุ ม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

Ph.D.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2540

เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย MAI

Russia

นโยบายสาธารณะ
และบริ หารโครงการ
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of North Texas
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2533

ไทย

2533

ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย

2513
2515
2510
2516
2511
2538
2525
2522

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2526
2513

The University of
Oklahoma
Northern State College
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
State Institute of
Russian Language name
after A.S. Pushkin
Kiev State University
Name after T.G.
Shevchenko
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
U.S.A.

2531
2524

ไทย
Russia

2521
2542

Russia

2531

ไทย

2525

Bangalore University

India

2547

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Université de la
Sorbonne Nouvelle Paris
III
The Senate Queen’s
University at Kingston
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2535

ไทย
France

2531
2543

Canada

2534

ไทย

2532

นิติศาสตร์
English
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
Communication
Guidance &
Counseling
วิทยาศาสตร์ ทว่ั ไป
Philology

Philology : Russian
Language and
Literature
การระหว่างประเทศ

กศ.ม.

Library and
Information Science
บรรณารักษศาสตร์

ศศ.บ.
Ph.D.

บรรณารักษศาสตร์
Traductologie

M.A

French

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส
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3.3 อาจารย์ ประจํา (ต่ อ)
ลํา
ดับ
10

ชื่อ - สกุล
นายเดมีย ์ ระเบียบโลก

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา
Diplôme de
Maîtrise
Diplôme de
Licence

11

นางเอมอร ดิสปัญญา

รองศาสตราจารย์

12

นายก้องสกล กวินรวีกุล

อาจารย์

ศศ.บ.
M. S.
M.S.
กศ.บ.
สม.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

Sciences du
Language option
Linguistique
Sciences du
Language Mention
F.L.E.
ภาษาฝรั่งเศส
Counseling
English
ภาษาอังกฤษ

Université Paul Valéry Montpellier III.

France

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2540

Université Paul Valéry Montpellier III.

France

2539

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bemidji State University
Bemidji State University
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
U.S.A.
U.S.A.
ไทย

2536
2526
2526
2522

ไทย
ไทย

2545
2540

มานุษยวิทยา
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

ประเทศ

3.4 อาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชํานาญมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน และอาจารย์พิเศษท่านอื่นๆ ที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและเชิ ญมาบรรยายตาม
ความเหมาะสม
2

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
- ไม่มี 4.2 ช่ วงเวลา
- ไม่มี 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่มี 5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
- ไม่มี -

2
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรื อกิจกรรม
- ดํารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทาง
- มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ในตนเอง
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
- มีจิตสํานึกที่ดีต่อส่ วนรวม รู ้จกั เสี ยสละ อุทิศ - การอภิปรายกลุ่มและ/หรื อนําเสนองานรายบุคคล
ตนเพื่อผูอ้ ื่น
- กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินยั และพฤติกรรมใน
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การเรี ยน
- บทบาทสมมติ
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การเรี ยนรู้
2.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
2.1.1.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกที่ดี รู ้คุณค่าแห่งวัฒนธรรมของชาติ และภูมิใจในความเป็ นไทย คือ
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
(2) มีความรู ้สึกรับผิดชอบในการอนุรักษ์ สื บสาน และเผยแพร่ วฒั นธรรมไทย
(3) มีจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(4) มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ทั้งของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
(5) มีใจบริ การและเอื้ออาทรต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนา
(1) สอนให้รู้เรื่ องราวของวัฒนธรรม
(2) สอนให้รู้ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
(3) นํานักศึกษาไปศึกษา ณ สถานที่จริ ง พบเห็นของจริ ง
(4) เรี ยนรู ้จากปราชญ์ทอ้ งถิ่น
2.1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(1) ให้นกั ศึกษาร่ วมกันคิดในการอนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรม
(2) ให้นกั ศึกษาอภิปรายในข้อ (1) หน้าชั้นเรี ยนเป็ นกลุ่ม
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2.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู ้ ดังนี้
2.1.2.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีความรู ้และเข้าใจวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ
(2) มีความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมที่เป็ นประโยชน์กบั การท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
ของไทย
(3) มีความรู ้เรื่ องการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
(4) สามารถบูรณาการความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อนําไปใช้
ให้เป็ นประโยชน์ต่ออาชีพและสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนา
(1) สอนให้มีความรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
(2) สอนให้นกั ศึกษาจัดทัวร์ ในประเทศโดยเลือกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว
(3) ให้นกั ศึกษาหาข้อมูลด้านวัฒนธรรมของข้อ (2)
2.1.2.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(1) ให้นกั ศึกษาทํารายงานกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(2) ทํารายงานรวบรวมข้อมูลเป็ นรู ปเล่มพร้อมรู ปประกอบ
(3) ประเมินจากประสิ ทธิ ผลของการตอบคําถามและกิจกรรมในชั้นเรี ยน
(4) ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา
2.1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องมีทกั ษะทางปั ญญา ดังนี้
2.1.3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) สามารถคิดและมีวจิ ารณญาณที่จะนําความรู ้ไปสร้างสรรค์พฒั นาให้เกิดเป็ น
สิ นค้าและบริ การที่ดีในเรื่ องของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(2) มีทกั ษะ ไหวพริ บ ปฏิภาณ ในการให้ความรู ้ ตอบคําถาม และสร้างความ
ประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว
(3) สามารถวิเคราะห์ วางแผนงาน และแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
(4) มีโลกทัศน์กว้างไกล ทันเหตุการณ์โลก และใฝ่ หาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์อยู่
เสมอ
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ให้นกั ศึกษาจัดทัวร์ และวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค
(2) นักศึกษานําผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดที่ไปทัวร์ มานําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2.1.3.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(1) ให้นกั ศึกษาร่ วมกันคิดแก้ปัญหาและอุปสรรค
(2) ให้นกั ศึกษาร่ วมกันคิด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์วฒั นธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
ที่จดั ทัวร์
2.1.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องรู ้จกั ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1.4.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจบริ การ สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น
(2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นกลุ่ม
(3) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการแก้ปัญหาการทํางานกลุ่ม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จในการเรี ยนของตน เพื่อไม่ให้เป็ นปัญหาต่อ
ครอบครัว และสังคม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่มกันและให้แต่ละกลุ่มผลัดเวียนกันทําหน้าที่บริ การและ
มัคคุเทศก์ โดยมีเพื่อนในชั้นเรี ยนเป็ นนักท่องเที่ยว เพื่อฝึ กประสบการณ์จริ ง
2.1.4.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(1) ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นในการบริ การที่เพื่อนกลุ่มอื่นปฏิบตั ิหน้าที่
บริ การและเป็ นมัคคุเทศก์
2.1.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
2.1.5.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถคัดเลือก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงตัวเลข
(4) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทํารายงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.1.5.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
(1) การทํารายงานและนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
(2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
(3) ทดสอบทักษะในการสื่ อสาร
2.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) ใช้กรณี ศึกษา
(2) จัดให้มีการสัมมนาหรื ออภิปรายรายบุคคล/กลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจากสถานการณ์จริ ง
(4) ให้มีกิจกรรมที่นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่มเพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบ
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากรายงานที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวม
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(5) ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ินอกสถานที่
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้าน
(1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) ด้านความรู ้
(3) ด้านทักษะทางปั ญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุเป็ นความรับผิดชอบหลัก  หรื อรับผิดชอบรอง  (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)

29

30
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี 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 การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัด ระบบแนะนํา /ระบบพี่ เ ลี้ ยงโดยอาจารย์ใ หม่ สั ง เกตการณ์ เทคนิ ค การสอนและวิธี ก าร
ประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั

31
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มี อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตร ทํา หน้า ที่ พ ฒ
ั นา/ปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุก 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 เวณมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
2) อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
3) แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการ
สอน หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตร และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย โดยจัดให้มี ก ารประชุ ม สัม มนา เพื่อนํา ไปสู่ ก าร
ปรับปรุ งหลักสู ตร
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1.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) มีการเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
2) คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตร โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1) จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
2) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
1) มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
2) จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึ กษามีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้ องขอ
ทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสู ตรประจําปี
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
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1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
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2555 2556 2557 2558 2559

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

8

8

8

9

10

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
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หลักสู ตรวิชาโทวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
---------------------------1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
A Minor Program in Culture for Tourism
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 หลักการและเหตุผลในการเปิ ดหลักสู ตร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 และเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา จึงได้เปิ ดสาขาวิชาโท วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน และ
วัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3.2.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว และ
เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาอื่น ๆ ได้ศึกษาวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่ งจะนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
3.2.2 เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้และตระหนักในคุณค่าอันมีประโยชน์ยงิ่ ของวัฒนธรรมไทย
4. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรมีกาํ หนดเปิ ดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2555
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. อาจารย์ ผู้สอน
7.1 อาจารย์สังกัดสาขาวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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7.2 อาจารย์พิ เศษและ/หรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิภายนอกสถาบัน ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ เสนอให้ม หาวิท ยาลัย
รามคําแหงแต่งตั้ง
8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรมีดงั นี้
นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
นักศึกษาที่คาดว่าจะ
สําเร็ จการศึกษา

2555
-

2556
50
-

2557
50
50
-

2558
50
50
50
50

2559
50
50
50
50

9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์ การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร์
10. จํานวนหนังสื อและตําราเรียน
ใช้ร่วมกับหลักสู ตรวิชาเอกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสู ตร
12.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
24 หน่วยกิต
12.2 โครงสร้างหลักสู ตร
12.2.1 วิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
12.2.2 วิชาโทเลือก
12 หน่วยกิต
12.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชาตัวกลาง (หลักสิ บ) แสดงหมวดกลุ่มของวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การ
ท่ องเทีย่ ว ดังนี้
เลข “0” หมายถึง หมวดวิชาวัฒนธรรมไทย
เลข “1” หมายถึง หมวดวิชาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันออก
เลข “2” หมายถึง หมวดวิชาวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันตก
เลข “3” หมายถึง หมวดวิชาวัฒนธรรมประยุกต์
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เลข “4”

แสดงหมวดวิชาอื่น ๆ

12.3.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**CRT 1003 (CR 103) เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
(Thai Identity and Thai Wisdom)
CRT 2002 (CR 202) วัฒนธรรมความเชื่อของไทย
(Thai Cultural Beliefs)
CRT 2031 (CR 231) วัฒนธรรมอาหาร
(Food Culture)
**TOM 2101 (TO 201) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Tourism Industry)
12.3.2 วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ จํานวน 12 หน่วยกิต
**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย
(Thai Arts)
CRT 2008 (CR 208)วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและการนวด
แผนไทย
(Culture of Thai Therapy and Traditional
Massage)
CRT 2032 (CR 232) ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
(Local Products for Tourism)
CRT 3001 (CR 301) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
(Culture for Tourism in the North)
CRT 3002 (CR 302) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
(Culture for Tourism in the North - East)
CRT 3003 (CR 303) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
(Culture for Tourism in the South)
**CRT 3004 (CR 304) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
(Culture for tourism in the Central Region 1)

3
3
3
3

หน่วยกิต
3
3

3
3
3
3
3
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**CRT 3005 (CR 305) วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2
(Culture for tourism in the Central Region 2)
CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
(Thai Music, Dances, and Performance)
**CRT 4033 (CR 433) การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่ง
สถานที่เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Landscaping and Decorating)

3
3
3
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา

40
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั และ
ศึกษาสิ่ 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 เน้นคุณค่าและลีลา
ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style
of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity.
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวติ หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชีวิต และชีววิทยา
สําหรับชีวติ ประจําวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology
for everyday life.
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ ไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
(Not open to science students)
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Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้
ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา เฉพาะ
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การออม การ
ลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ
รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production,
consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of competition
demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public
finance, trade, national income, economic planning, and related topics.
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(EN 101) (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสํานวนที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน โดยเน้น
การสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการ
รักษาความสื บเนื่ องของข้อความ โดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่ อมต่างๆ ทั้งนี้
โดยศึกษาจากอนุ เฉทประเภทต่างๆ
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) (Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป โดยเน้นการสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วย
รู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่ องของข้อความ
โดยใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่างๆ
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A study of basic sentences and vocabulary in general use leading to an understanding of
sentence structure and components with the emphasis on sentence continuance with
punctuation and conjunctions.
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 201) (Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่ องความสามารถในการกําหนดได้
ด้วยหลักเกณฑ์วา่ คําวลี ประโยค และข้อความต่างๆ สื่ อความหมายในส่ วนใดบ้าง สื่ อความหมาย
อย่างไร และสื่ อความหมายว่าอย่างใด ซึ่ งจะครอบคลุมไปถึงเรื่ องการใช้อุปสรรคและปั จจัย การ
ใช้เครื่ องสังเกตในปริ บท (Contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมาย
ของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดยถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
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 dictionaries.
ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึ กจับประเด็นสําคัญ เก็บรายละเอียดที่สาํ คัญและจับเจตนาของข้อความต่างๆ ที่อ่าน
และศึกษาวิธีและฝึ กอ่านอย่างเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสํารวจหรื อทบทวนข้อมูลต่างๆ
A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and
themes of paragraphs, speed reading, scanning, skimming, and comprehension.
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงในภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนักเบา (Stress) และทํานอง
เสี ยง (Intonation) โดยอาศัยคําอธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้สัญลักษณ์
ทางสัทศาสตร์ เพื่อประโยชน์การเทียบเสี ยงในพจนานุกรม
A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant pronunciation,
as well as English stress and intonation, with reference to phonetic transcriptions for the benefit
of dictionary consultation.
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ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบ ในกระบวนการสนทนาและฝึ กสนทนา
ในเรื่ องต่างๆ ที่ผใู ้ ช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรม
เนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่สนทนา ตลอดจนท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตาม
แบบเจ้าของภาษา หัวข้อสนทนาและประโยคต่างๆ ที่ใช้สนทนาเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
บทเรี ยน
A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations,
with the emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures.
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น
3(2-2-5)
(English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ ม
จากเอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้น ๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short
Paragraph writing.
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 การปฐม
พยาบาล และการฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health
promotion and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from sports
injuries.
GAS 2601 กรี ฑา 1
2(2-0-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนาม
กรี ฑา
Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic umpiring;
preparing track and field playing field.
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GAS 2611 ว่ายนํ้า 1
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing

2(2-0-4)

GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-0-4)
(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(2-0-4)
(GS 281) (Basketball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ น
บาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-0-4)
(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(2-0-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness; developing
body conditioning program; evaluation of physical fitness.
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-0-4)
(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
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leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-0-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in
performing folk dance, creating rhythmic activities.
GAS 3504 ตะกร้อ
2(2-0-4)
(GS 375) (Takraw)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปั คตะกร้อ กติกาและการเป็ นผู้
ตัดสิ นตะกร้อ 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
(GS 341) (Tennis 1)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.

2(2-0-4)

GAS 3801 ศิลปป้ องกันตัว
2(2-0-4)
(GS 343) (Self-Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self-defense; training in the arts of self-defense; application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-0-4)
(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.

46
GAS 4804 โยคะ
2(2-0-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to
Become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้ นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และ หิ น
และซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
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 ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ
และปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function though
good health practice and health promotion, components of health program, personal health
problem.
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and
its dominance in the world since the 18th century.
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HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยคุ โบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทายของ
อารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity
to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern
civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern times.
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique
characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล
และ
ความสามารถ สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกําหนดตัวบุคคล
ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and
capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process.
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและ
การอ้างอิงในงานวิชาการ
A study of roles and importance of information, information sources, automated library,
information storage and retrieval system, information technology, information network
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and internet for research and information dissemination. Research methodology,
report writing and academic reference are also included.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการ
ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์
History of computer, number system, components of computer system: hardware, Software;
data communication, computer network, various types of information systems, programming
development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer
using.
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental of Meteorology)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่นและ
ความมีเสถี ยรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่น ความกดอากาศ
และลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบของลมฟ้ า
อากาศ พายุต่าง 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
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟัง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู ้
เกี่ยวกับดนตรี ไทย
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A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical
development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world
masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the
development and knowledge of Thai music.
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั่ ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์
และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงสมัยปั จจุบนั
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
ความร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพือ่ การสื่ อสารอะตอมและควอนตัม
การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in
atmosphere, sound light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta,
nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.

50

POL 1100 รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ
ในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็น
สําคัญ ๆ ในทางประวัติศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย แนวความคิด
และพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics,
government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as
political development, democracy development, political ideology and behavior, international
relations and public administration.
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู ้ ความรู ้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors,
sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion and
motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior.
RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้
คู่คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู ้ความเข้าใจ
ในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู ้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน รู ้จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์
ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไข
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ความรู ้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; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and
capability of self-learning on a continuous basis, the application of theories into practice
according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of
knowledge and morality conditions.
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวติ ประจําวัน โดยเน้นการใช้วทิ ยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวติ และการเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึนของมนุษย์
(Not open to science students)
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 ไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและ
แบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์
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ใช้ในสภาพสังคมปั 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.

2

STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้
ความสู งของยอดโค้ง ความน่าจะเป็ น การซักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
ข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
(Not open to science students)
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness,
kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of
Thai language, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing.
THI 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
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A study of literary development from the Sukhothai period to the Bangkok period, including
the types and characteristics of Thai literature and literary terms, with emphasis on the
appreciation of some masterpieces.
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดสหกิจศึกษา

RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning By Doing)
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ต้องจัดทําโครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by
Doing” Students must participate in actual work for a period of not less than 120
days 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
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คําอธิบายกระบวนวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

วิชาเอกบังคับ
**CRT 1003 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-9)
(CR 103) (Thai Identity and Thai Wisdom)
ศึกษาประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของราชอาณาจักรไทย เอกลักษณ์ความเป็ นไทย ที่ปรากฏ
เด่นชัด โดยศึกษาลักษณะนิสัย แนวคิด คตินิยม การดํารงชีวติ ครอบครัว สังคม การปกครอง
มารยาท การบริ การ รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ปราชญ์ทอ้ งถิ่น และนวัตกรรมสมัยใหม่
A study of Thai history and distinctive Thai identity: characteristics, attitude, ideology, way
of life, family, society, government, manners, services, including
Thai wisdom, indigenous knowledge and innovation.
**CRT 2001 ศิลปะไทย
3 (3-0-9)
(CR 201) (Thai Arts )
ศึกษาศิลปะไทย การช่างสิ บหมู่ และศิลปะไทยประยุกต์ รวมทั้งอิทธิ พลของศิลปะต่างชาติที่
ปรากฏในสถาปั ตยกรรม โบราณสถาน และศิลปวัตถุ รวมทั้งแหล่งศิลปกรรมที่สาํ คัญด้าน
การท่องเที่ยวไทย
A study of Thai arts: namely the Ten Thai crafts and modernized Thai arts
including foreign influences as seen in architecture, historic sites and objects of
art, essential art relating to tourism in Thailand
CRT 2002 วัฒนธรรมความเชื่อของไทย
3 (3-0-6)
(CR 202) (Thai Cultural Beliefs)
ศึกษาความเชื่อของไทยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และเป็ นปรากฏการณ์ของสังคม ในภูมิภาคต่างๆ
A study of Thai beliefs concerning ways of life and social phenomena in various
regions of Thailand.
*CRT 4041 ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
(English for Cultural Tourism 1)
ศึกษาภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดที่ใช้ในธุ รกิจท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว และธุ รกิจด้านที่พกั (โรงแรม รี สอร์ท โฮมสเตย์) รวมทั้ง การตอบข้อ
ซักถาม การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหา
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A study of English listening and speaking skills used in tourism business; i.e., in
sightseeing tour, tourist attractions, and accommodation business, as well as in
responding to questions, seminars, negotiation and problem-solving skills
*CRT 4042 ภาษาอังกฤษของวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
(English for Cultural Tourism 2)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปะและวัฒนธรรม งานประเพณี และ
เทศกาล การแสดงอาหาร ผลิตภัณฑ์ประจําท้องถิ่น ผ้า เครื่ องประดับและอัญมณี การนวด
และสปา รวมทั้งประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา วัด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาํ คัญ
A study of English skills used in tour guide business; i.e. arts and cultures, Traditional
celebration and festivals, performances, food, local products, Cloth, accessories and
jewelry, traditional massage and spa, together with History, Buddhism, temples, and
major cultural attractions.
**CRT 4049 สัมมนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
6 (0-12-12)
(CR 409) (Seminar in Cultural Tourism)
ศึกษาเรี ยนรู ้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ให้นกั ศึกษาร่ วมมือกันจัดการเดินทางแล้วรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์มาอภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต โดยนําเสนอ
เป็ นกลุ่มในชั้นเรี ยนพร้อมทั้งทํารายงาน
A study of important cultural attractions both in Thailand and abroad with Students’
arrangement. Students are required to collect data and experiences to be discussed in
group presentations and various issues will be analyzed, in a report format, in order to
be effectively applied in the future.
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3 (3-0-6)
(PY 101) (Cultures and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีต
และปั จจุบนั ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่างๆ
ในโลกปั จจุบนั สาระสําคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ
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A study of cultures and religions: the meaning of culture, western culture, eastern culture,
especially Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The study of the
fundamental and essence of world religions are included.
**TOM 2101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-9)
(TO 201) (Tourism Industry)
ศึกษาความรู้เบื้องต้น แนวคิด ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสําคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การขนส่ ง และสิ่ งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
นโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐ และบทบาทขององค์กรต่างๆ รวมทั้งข้อกําหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
A study of the introductory and principles related to tourism, the development
and importance of tourism, significant tourism impacts on economics, social and politics,
tourism and tourists components, tourism recourses, transportations and facilities for
tourism as well as government policies, different roles in tourism organizations, laws
and regulations on tourism in Thailand.
**TOM 2103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-9)
(TO 202) (Tourist Behavior)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปั จจัยและแรงจูงใจ กระบวนการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว การจําแนกประเภทและความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามวัย
เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการบริ โภค รวมทั้งรู ปแบบ กิจกรรม พฤติกรรม
ที่แตกต่างกันทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิภาคของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
A study of the significance and importance of tourist behaviors, factors and motivations
of tourists’ making decision process. Classifications and demands of domestic and
international tourists based on demographics (age, sex, status, occupation, income),
activities, social behavior, culture, religion and geography.
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**TOM 3101 การจัดการธุ รกิจท่องเที่ยว 1
3 (3-0-9)
(TO 301) (Tourism Business Management 1)
ศึกษาการจัดการธุ รกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ การเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ท่องเที่ยว การวางแผนและดําเนินงานนําเที่ยว ตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว การบริ หารงาน
ภายในองค์กร การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคิดต้นทุนกําไร การเขียนรายงาน การ
จัดการเดินทาง ความสัมพันธ์และการทําธุ รกิจร่ วมกับธุ รกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบริ การเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยว
A study of the tourism business management of inbound and outbound, tourism business
entrepreneur, tourism planning and operation, tourism intermediaries, internal organization
management, human resources, cost and profit calculation, writing reports, program planning,
travel arrangements, including etiquette and law related tourism industry.
**TOM 4101 หลักการมัคคุเทศก์
3 (3-0-9)
(TO 401) (Tourist Guide)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของมัคคุเทศก์ ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณสมบัติบทบาท
หน้าที่ จรรยาบรรณ การปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์ วาทศิลป์ และเทคนิคการนําชม ตลอดจน
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้า – ออก ราชอาณาจักร งานบริ การของ
สายการบิน ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรงแรม การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การให้ความปลอดภัย
แก่นกั ท่องเที่ยว ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
A study of the meaning and importance of tourist guides qualifications, roles, responsibilities,
ethics and practices of tourist guides; techniques for guiding tours, and other related
knowledge, such as immigration system, airline and hotel services, problem solving abilities,
tourists’ security, rules and regulations, and domestic resources and destinations.
**TOM 4102 การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3 (3-0-9)
(TO 402) (Sustainable Tourism)
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมา แนวคิด การพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
โดยเน้นหลักการและการดําเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ
การสื่ อความหมายการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การท่องเที่ยวชุ มชน การ
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ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
A study of the meaning, development, and managing concept of sustainable Tourism by
emphasizing ecotourism principles an processes, ecology and Balance in nature,
interpretation of nature tourism, agro tourism, community-based of tourism, health
tourism, and conservation of tourism resources, including relevant laws and regulations.
วิชาเอกเลือก
CRT 2003 คติชนและนิทานพื้นบ้านของไทย
3 (3-0-6)
(CR 203) (Thai Folklore and Folktales)
ศึกษาคติชนและนิทานพื้นบ้านไทยในฐานะที่เป็ นวัฒนธรรม การจําแนกประเภทของนิทานและ
บทบาทหน้าที่ในสังคม โดยเน้นความสําคัญและการตีความทางวัฒนธรรมของเรื่ องเล่าในท้องถิ่น
A study of Thai folklore and folktales as an aspect of culture. Classification of Thai folktales
and their function in society, with an emphasis on cultural meanings and interpretations of the
regional narrative.
CRT 2004 คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณี ไทย
3 (3-0-6)
(CR 204) (Ethics and Morality in Thai Literary Works and Tradition)
ศึกษาคติธรรมในวรรณกรรมในยุคสมัยต่าง ๆ และคติธรรมที่เป็ นรากฐานของประเพณี ต่าง ๆ
ของ ไทย
A study of ethics and morality in literary works in different periods and those considered
as a basis of Thai traditions.
CRT 2005 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
(CR 205) (Buddhism in Thailand)
ศึกษาพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ความเป็ นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อิทธิ พลของ
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวติ วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งธรรมสัญจร การปฏิบตั ิ
และแสวงบุญ
A study of various aspects of Buddhism: the establishment of Buddhism in Thailand, its
influence upon daily life, culture, society, politics, economics as well as Dharma tours,
practices and pilgrimage.
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CRT 2007 วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่ องประดับไทย
3 (3-0-6)
(CR 207) (Culture on Thai Clothing and Accessories)
ศึกษาวัฒนธรรมด้านเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ และผ้าของไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ
A cultural study of Thai clothing, accessories, and fabrics in various regions.
CRT 2008 วัฒนธรรมการบําบัดรักษา และการนวดแผนไทย
3 (3-0-6)
(CR 208) (Culture of Thai Therapy and Traditional Massage)
ศึกษาวัฒนธรรมการรักษาแบบแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย การบําบัดด้วยวิธีต่างๆ
กลิ่นบําบัด (อโรมา) วารี บาํ บัด (สปา)
A cultural study of Thai traditional medication, Thai massage, various aspects of
therapy like aromatherapy, and spa.
CRT 2031 วัฒนธรรมอาหาร
3 (3-0-6)
(CR 231) (Food Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวมทั้งมารยาท การบริ การ
และการจัดโต๊ะอาหาร
A study of food culture: Thai and international cuisines including table manners, serving,
and table setting.
CRT 2032 ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(CR 232) (Local Products for Tourism)
ศึกษาผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสิ นค้าสําหรับ
นักท่องเที่ยว
A study of famous agricultural and local products, especially products well-known
among tourists.
CRT 3001 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
3 (3-0-6)
(CR 301) (Culture for Tourism in the North)
ศึกษาวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของภาคเหนื อ วิถีชีวติ อาชี พ สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์
A cultural study of the northern region: way of life, occupations, famous places, tourist
attractions and products.
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CRT 3002 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
3 (3-0-6)
(CR 302) (Culture for Tourism in the North-East)
ศึกษาวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของภาคอีสาน วิถีชีวติ อาชี พ สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์
A cultural study of the north-eastern region: way of life, occupations, famous places, tourist
attractions and products.
CRT 3003 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
3 (3-0-6)
(CR 303) (Culture for Tourism in the South)
ศึกษาวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของภาคใต้ วิถีชีวติ อาชีพ สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์
A cultural study of the southern region: way of life, occupations, famous places,
tourist attractions and products.
**CRT 3004 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
3 (3-0-6)
(CR 304) (Culture for Tourism in the Central Region 1)
ศึกษาวัฒนธรรมประจําท้องถิ่น วิถีชีวติ อาชีพ สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของ
กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี
A cultural study of the central region: way of life, occupations, famous places, tourist
attractions and products in Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Samuthprakran and Chonburi .
**CRT 3005 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2
3 (3-0-6)
(CR 305) (Culture for Tourism in the Central Region 2)
ศึกษาวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นของ 15 จังหวัดที่อยูใ่ นภาคกลาง วิถีชีวติ อาชีพ สถานที่สาํ คัญ
แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
จังหวัดชลบุรี
A cultural study of 15 provinces in the central region: way of life, occupations, famous places,
tourist attractions and products except Bangkok, Nonthaburi , Pathumthani, Samuthprakran,
and Chonburi.
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CRT 3007 ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
3 (3-0-6)
(CR 3007) (Thai Music, Dances, and Performance)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี ไทย เพลงไทย นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
An introduction to Thai music, songs, dances, and performances.
CRT 3009 วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์ ไทย
3 (3-0-6)
(CR 309) (Cultural Beliefs in Thai Astrology)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นของวัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์ ไทย การทํานายเบื้องต้น ฤกษ์ยาม
การตั้งชื่อ การดูลกั ษณะ การดูลายมือ โดยเน้นความรู ้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ
An introduction to cultural beliefs in Thai astrology: prophecy, auspicious time, naming,
appearance forecast, and palmistry with an emphasis on advantages in one’s career.
CRT 3018 วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์ จีน
3 (3-0-6)
(CR 3108) (Cultural Beliefs in Chinese Astrology)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นของวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีน และโหราศาสตร์ จีน ฮวงจุย้
โหงวเฮ้ง โดยจะเน้นความรู ้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ
An introduction to cultural beliefs of the Chinese and Chinese Astrology: namely
Feng Shui and prediction of faces with an emphasis on advantages in one’s career.
*CRT 3031 การพัฒนาและส่ งเสริ มวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Cultural Development and Promotion for Tourism)
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ให้เกิดการอนุ รักษ์
ทํานุบาํ รุ งและสร้างสรรค์ เพื่อนําวัฒนธรรมเหล่านั้นมาเป็ นประโยชน์แก่การท่องเที่ยว
A study of the development and the promotion of various regions’ Cultures in order to
bring about conservation, preservation, and creative Ideas which can be profitable for
tourism.
CRT 4010 วิถีชีวติ ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3 (3-0-6)
(CR 410) (Life Style of Minority Groups in Thailand)
ศึกษาวิถีชีวิตพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่ นต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นเรื่ อง
วัฒนธรรม ประเพณี ปรัมปรา ภาษาและวรรณกรรมที่สะท้อนในมรดกทางวัฒนธรรม
Surveys of folk life in the minority groups in different regions of Thailand with an emphasis
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on culture, tradition, language and literature, as reflected in their cultural heritage.
CRT 4011 วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
(CR 411) (Eastern Culture for Tourism 1)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันออกของกลุ่มเอเชียใต้ อินเดีย เนปาล ศรี ลงั กา รวมทั้งสถานที่
สําคัญ แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง และสํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยว
A study of eastern culture in Southern Asia such as India, Nepal, and Sri Lanka, including
famous places, tourist attractions, local products, and frequently used expressions for
communication.
CRT 4012 วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
(CR 412) (Eastern Culture for Tourism 2)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันออกของกลุ่มเอเชียตะวันออกไกล จีน ทิเบต ญี่ปุ่น รวมทั้ง
สถานที่สาํ คัญแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงและสํานวนที่ใช้บ่อยๆในการสื่ อสาร
กับนักท่องเที่ยว
A study of eastern culture in the Far East such as China, Tibet and Japan including famous
places, tourist attractions, local products, and frequently used expressions for communication.
CRT 4013 วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 3
3 (3-0-6)
(CR 413) (Eastern Culture for Tourism 3)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันออกของกลุ่มเอเชียอาคเนย์ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม รวมทั้ง
สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง และสํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยว
A study of eastern culture in South-east Asia such as Laos, Cambodia, Myanmar, and Vietnam
including famous places, tourist attractions, local products, and frequently used expressions for
communication.
CRT 4014 วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว 4
3 (3-0-6)
(CR 414) (Eastern Culture for Tourism 4)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันออกของกลุ่มเอเชียตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศอาหรับ และ
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ประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลามต่างๆ รวมทั้งสถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่ อเสี ยง และสํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว
A study of eastern culture in the Middle-east and the Islamic countries, including famous
places, tourist attractions, local products, and frequently used expressions for communication.
CRT 4021 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
(CR 421) (Western Culture for Tourism 1)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกภาคพื้นทวีปอเมริ กา รวมทั้งสถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง และสํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว
A study of western culture in American continents including famous places, tourist attractions,
local products, and frequently used expressions for communication.
CRT 4022 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (3-0-6)
(CR 422) (Western Culture for Tourism 2)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกภาคพื้นทวีปยุโรป รวมทั้งสถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง และสํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว
A study of western culture in European countries including famous places, tourist attractions,
local products, and frequently used expressions for communication.
*CRT 4023 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 3
3 (3-0-6)
(Western Culture for Tourism 3)
ศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ในกลุ่มประเทศเครื อรัฐเอกราช (CIS) ได้แก่ รัสเซีย
ยูเครน และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ได้แก่ เดนมาร์ค นอร์ เวย์ สวีเดน เป็ นต้น รวมทั้ง
สถานที่สาํ คัญ แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง สํานวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการ
สื่ อสารกับนักท่องเที่ยว
A study of western cultures in the commonwealth of Independent State (CIS): Russia,
Ukraine, and Scandinavian countries such as Denmark, Norway And Sweden, etc.,
including important places, tourist attractions, popular Products, and common
expressions used when communicating with tourists.
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**CRT 4033 การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่เชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(CR 433) (Cultural Landscaping and Decorating)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่เชิงวัฒนธรรมในโรงแรมที่พกั
รวมทั้งการจัดสวนในบริ เวณเพื่อการท่องเที่ยว
An introduction to cultural landscape and decorating in hotels, resorts and gardens for tourism.
ECO 1005 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(EC 105) (Economics for Tourism)
ศึกษาเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นโดยเน้นความรู ้ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์กบั
การท่องเที่ยว
A study of fundamental economics with an emphasis on related economic aspects
attributable to tourism.
GEO 3703 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
3 (3-0-9)
(GE 375) (Geography of Thailand Tourism)
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์
กับการท่องเที่ยว ภูมิลกั ษณ์ท้ งั ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ – สังคมของแต่ละภูมิภาคของไทย
และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก โดยเน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย – แปซิฟิก ศึกษาเทคนิค
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการและวางแผนด้านการท่องเที่ยว แหล่งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศธรรมชาติที่สาํ คัญในภาคต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ ปั ญหาด้านการท่องเที่ยว
และแนวโน้มการจัดการ มีการศึกษาภาคสนาม
Study of geographical factors contributing to tourism, relationship between Grography
and tourism, both physical and socio-economic, grographic features of Each region of
Thailand and of other regions of the world. Emphasis on Southeast Asia and Asia-Pacific.
Study of important ecotourism destinations in various Regions. Geographical analysis,
problems relating to tourism and trends in management. With field work.
HIS 2204 ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
3 (3-0-6)
(HI 224) (Thai History from Early Times to the Rattanakosin Period)
ศึกษาความเป็ นมาของประเทศไทยในด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยสังเขป
A historical survey of the political, government, social, economic, and cultural
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development of Thailand from early times to the Rattanakosin period.
LAW 1009 กฎหมายเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(LW 109) (Law for Tourism)
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายทัว่ ไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
An introduction to laws and laws for tourism
POL 1101 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
(PS 110) (Thai Politics and Government)
ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์ การปกครองของ
ไทยโดยสังเขป การปกครองภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปั จจุบนั วิเคราะห์
ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่ งรวมถึงสถาบันกษัตริ ย ์ คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริ หารราชการแผ่นดินและการปกครองท้องถิ่น
A study of political institutions and government in Thailand; brief historical background of
Thai government; government under the constitutional system since 1932 to the present time;
theoretical and behavioral analysis of Thai political institutions including the monarchy, cabinet
parliament, courts, political parties, election, government administration and local government.
SOC 1005 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(SO 105) (Sociology and Anthropology for Tourism)
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในมิติการท่องเที่ยว โดยเน้นด้านโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม
ตลอดจนระบบนิ เวศน์ ทั้งในด้านส่ งเสริ มและควบคุมการท่องเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการจัดการท่องเที่ยว ตลอดจนประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการอธิ บาย
และตีความปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากการท่องเที่ยว
A study of society and culture in the scope of tourism, with an emphasis on social structure,
culture, as well as ecosystem, both promoting and controlling tourism. An analysis of the
impact of regulating tourism, together with an application of sociological and anthropological
theories to explicate and interpret socio - cultural phenomena as a result of tourism.
**TOM 2102 การจัดการการบริ การเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-9)
(TO 304) (Services for Tourism Management)
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา ความสัมพันธ์และการนําจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริ การ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่ อสาร และการให้บริ การท่องเที่ยว

67
อย่างมีคุณภาพ การสร้างความประทับใจ การแก้ไขปั ญหา รวมทั้งการสร้างจิตสํานึก คุณธรรม
และจริ ยธรรมในการบริ การท่องเที่ยว
A study of psychological theories which can apply into tourism services, personality
improvements, human relation building, and enhance communication skills to reach tourism
quality and satisfaction, Ability to deal with problem solving, consciousness, morality and
ethnics in tourism services.
**TOM 4103 การจัดการธุ รกิจการประชุม และนิทรรศการ
3(3-0-9)
(TO 404) (Business Convention and Exhibition Management)
ศึกษาความสําคัญของธุ รกิจ MICE ซึ่ งประกอบด้วยการจัดงานประชุม การจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล งานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ
และพิธีการ ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรม รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
A study of the significance of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)
and related operation sectors, procedures and processes, Thailand Capabilities and
resources to manage MICE activities, problem analysis and Solving.
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ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
หลักสู ตร พ.ศ. 2549

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 87 หน่วยกิต
(3) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2
จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิ ตศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3

MA 103 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน

3

ST 103 สถิติเบื้องต้น

3

1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรี ยน 3 หน่วยกิต

หน่วยกิต

AG 103 การเกษตรเบื้องต้น

3

BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น

3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม
เพือ่ การท่องเที่ยว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555
ไม่แตกต่าง

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วย
กิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้
เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ
1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิ ตศาสตร์ เลือก
เรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
3
STA 1003 สถิ ติ เ บื้ อ งต้น
3
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือก
เรี ยน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
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CM 103 เคมีเบื้องต้น

3

GY 103 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น

3

MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

3

PH 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป

3

SC 103 วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน

3

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต

หน่วยกิต

AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์

เลือกเรี ยน

MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์

1 วิชา

HI 101 อารยธรรมตะวันตก

เลือกเรี ยน

HI 102 อารยธรรมตะวันออก

1 วิชา

3

3

HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

3

IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2

PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น

3

GS/.. SS../HA… หมวดพลศึกษา

2

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
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3
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยา
เบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
3
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
2
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
3
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรม
ไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…/HED…หมวดพลศึกษา
2

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม
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เพือ่ การท่องเที่ยว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต

SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

3

LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป เลือก
PS 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป

เรี ยน 3
1
วิชา

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ ภาควิชากําหนดภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวน
วิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้

ภาษาอังกฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก EN 201, EN 202, EN 203, EN
204

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต

TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

3

TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย

3

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
SOC 1003 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป เลือก
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เรี ยน 3
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
1
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
วิชา
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่ง
ตามที่ ภาควิชากําหนดภาษาละ 4
กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต)
ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG
1002 และเลือกอีก 2 กระบวน
วิชาจาก ENG 2001, ENG 2002,
ENG 2101, ENG 2102, 2401
. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้
ภาษาไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทวั่ ไปทาง
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หมวดวิชาเอก 87 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 60 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

CR 103 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

3

CR 201 ศิลปะไทย

3

CR 202 วัฒนธรรมความเชื่อของไทย

3

CR 203 คติชนและนิทานพื้นบ้านของไทย

3

CR 205 พุทธศาสนาในประเทศไทย

3

CR 208 วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและ
การนวดแผนไทย

3

CR 231 วัฒนธรรมอาหาร

3

CR 232 ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

3

CR 307 ดนตรี นาฎศิลป์ และการแสดงของไทย

3

CR 409 การศึกษาภาคสนาม

6

EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1

3

วรรณคดีไทย
3
หมวดวิชาเอก 87 หน่ วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ 39 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**CRT 1003 เอกลักษณ์และภูมิ
ปั ญญาไทย
3
**CRT 2001 ศิลปะไทย
3
CRT 2002 วัฒนธรรมความ
เชื่อของไทย
3
*CRT 4041 ภาษาอังกฤษของ
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1
3
*CRT 4042 ภาษาอังกฤษของ
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2
3
**CRT 4049 สัมมนา
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
6
PHI 1001 วัฒนธรรมและ
ศาสนา
3
**TOM 2101 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
3
**TOM 2103 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
3
**TOM 3101 การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 1
3
**TOM 4101 หลักการ
มัคคุเทศก์
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EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2

3

PY 101 วัฒนธรรมและศาสนา

3
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PS 110 การเมืองและการปกครองของไทย
3
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
TO 202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
TO 301 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1
3
TO 401 หลักการมัคคุเทศก์
3
TO 402 การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3
2. วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
โดยเลือกเรี ยน 9 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
CR 204 คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณี ไทย

3

CR 207 วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่ องประดับไทย 3

CR 301 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ

3

CR 302 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน

3

CR 303 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้

3

3
**TOM 4102 การท่องเที่ยว
แบบยัง่ ยืน
3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม
เพือ่ การท่องเที่ยว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
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2. วิชาเอกเลือก 48 หน่ วยกิต
โดยเลือกเรี ยน 16 กระบวนวิชา
จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
CRT 2003 คติชนและนิทาน
พื้นบ้านของไทย
3
CRT 2004 คติธรรมใน
วรรณกรรมและประเพณี ไทย
3
CRT 2005 พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
3
CRT 2007 วัฒนธรรมการแต่ง
กายและเครื่ องประดับไทย
3
CRT 2008 วัฒนธรรมการ
บําบัดรักษาและ
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3

CR 304 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1

3

CR 305 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2

3

CR 309 วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย

3

CR 318 วัฒนธรรมความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน

3

CR 410 วิถีชีวติ ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

3

CR 411 วัฒนธรรมตะวันออกเพือ่ การท่องเที่ยว 1

3

CR 412 วัฒนธรรมตะวันออกเพือ่ การท่องเที่ยว 2

3

CR 413 วัฒนธรรมตะวันออกเพือ่ การท่องเที่ยว 3

3

CR 414 วัฒนธรรมตะวันออกเพือ่ การท่องเที่ยว 4

3

CR 421 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 1

3

CR 422 วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว 2

3

CR 433 การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่

3

การนวด

แผนไทย
CRT 2031 วัฒนธรรมอาหาร
3
CRT 2032 ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
เพื่อการท่องเที่ยว
3
CRT 3001 วัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคเหนือ
3
CRT 3002 วัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคอีสาน
3
CRT 3003 วัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคใต้
3
**CRT 3004 วัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง 1
3
**CRT 3005 วัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยวภาคกลาง 2
3
CRT 3007 ดนตรี นาฎศิลป์
และการแสดงของไทย
3
CRT 3009 วัฒนธรรมความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์ไทย
3
CRT 3018 วัฒนธรรมความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์จีน
3
*CRT 3031 การพัฒนาและ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3
CRT 4010 วิถีชีวติ ของชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย
3
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เชิงวัฒนธรรม
EC 105 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

3

HI 224 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึง

3

สมัยรัตนโกสิ นทร์
LW 109 กฎหมายเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว

3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
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SO 105 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว 3

CRT 4011 วัฒนธรรมตะวันออก
เพื่อการท่องเที่ยว 1
3
CRT 4012 วัฒนธรรมตะวันออก
เพื่อการท่องเที่ยว 2
3
CRT 4013 วัฒนธรรมตะวันออก
เพื่อการท่องเที่ยว 3
3
CRT 4014 วัฒนธรรมตะวันออก
เพื่อการท่องเที่ยว 4
3
CRT 4021 วัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อการท่องเที่ยว 1
3

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม
เพือ่ การท่องเที่ยว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
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CRT 4022 วัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อการท่องเที่ยว 2
3
*CRT 4023 วัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อการท่องเที่ยว 3
3
**CRT 4033 การออกแบบภูมิ
ทัศน์และตกแต่งสถานที่
3
เชิงวัฒนธรรม
ECO1005 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
การท่องเที่ยว
3
GEO 3703 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย
3
HIS 2024 ประวัติศาสตร์ไทย
ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึง
3
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สมัย

รัตนโกสิ นทร์
LAW 1009 กฎหมายเบื้องต้น
เพื่อการท่องเที่ยว
3
POL 1101 การเมืองและการ
ปกครองไทย
3
SOC 1005 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3
**TOM 2102 การจัดการการ
บริ การเพื่อการท่องเที่ยว
3
**TOM 4103 การจัดการธุรกิจ
การประชุมและนิทรรศการ 3
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2) นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพ จํานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสห
กิจศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนด
ไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและมี หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อ
หนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรี ยน
กระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยน
เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเฉพาะ
ด้าน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
หน่วยกิต
2)นักศึกษาสามารถเลือก
กระบวนวิชา RAM 3000 สห
กิจศึกษา (Cooperative
Education) จํานวน 9 หน่วยกิต
แทนหมวดวิชาเลือกเสรี และ
นักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชา
ใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ
กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเฉพาะ ด้าน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสู ตรวิชาโทวัฒนธรรมเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตร พ.ศ. 2549
จํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
(2) วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
CR 103 เอกลักษณะและภูมิปัญญาไทย
CR 202 วัฒนธรรมความเชื่อของไทย
CR 231 วัฒนธรรมอาหาร
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
จํานวน 12 หน่วยกิต
CR 201 ศิลปะไทย
CR 208 วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและ
การนวดแผนไทย
CR 232 ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
CR 301 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
CR 302 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
CR 303 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
CR 304 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
CR 305 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2
CR 307 ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
CR 433 การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่
เชิงวัฒนธรรม

หลักสู ตรวิชาโทวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ไม่แตกต่าง

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
**CRT 1003 เอกลักษณะและภูมิปัญญาไทย
CRT 2002 วัฒนธรรมความเชื่อของไทย
CRT 2031 วัฒนธรรมอาหาร
**TOM 2101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
จํานวน 12 หน่วยกิต
**CRT 2001 ศิลปะไทย
CRT 2008 วัฒนธรรมการบําบัดรักษาและ
การนวดแผนไทย
CRT 2032 ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
CRT 3001 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ
CRT 3002 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
CRT 3003 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้
**CRT 3004 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 1
**CRT 3005 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวภาคกลาง 2
CRT 3007 ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย
**CRT 4033 การออกแบบภูมิทศั น์และตกแต่งสถานที่
เชิงวัฒนธรรม

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

78

ภาคผนวก ค
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสาวนงเยาว์
ชาญณรงค์

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

2

นางผะอบ
จึงแสงสถิตย์พร

อาจารย์

3

นายขจร วีระใจ

ลําดับ
ที่
1

4

5

นางสาวยุวดี
นิรัตน์ตระกูล

นายบรรพต
ชัยสงคราม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
วุฒิ
การศึกษา
อ.ม.

สาขาวิชา
ศาสนา
เปรี ยบเทียบ
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
พบ.ม.
พัฒนาสังคม
ศศ.บ.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
สส.ม.
B.A.
B.A

รัฐศาสตร์
Tourism
Specialization
สิ่ งแวดล้อม
ศึกษา
การเงิน
การบริ หาร
สังคม
สังคม
สงเคราะห์
สังคมวิทยาและ
อาชญาวิทยา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาสัยมหิ ดล

ไทย

2525

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย
ไทย
ไทย

2518
2520
2515

ไทย

2531

ไทย
Italy

2521
1999

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ไทย

2530

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวฯ

ไทย
ไทย

2525
2548

University of Stockholm

สวีเดน

2529

University of Stockholm

สวีเดน

2528

สถานศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
ผูท้ รงคุฒวุฒิ
ภายนอก

ผูท้ รงคุฒวุฒิ
ภายนอก
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
1. ชื่ อ - สกุล
นางสาวนงเยาว์
ชาญณรงค์
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ศศ.บ.
อ.ม.

ภาษาอังกฤษ
ศาสนาเปรี ยบเทียบ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ไทย
ไทย

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2518
2525

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2542). วัฒนธรรมและศาสนา. กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2545). ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ. กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2545). ศาสนากับสังคม. กรุ งเทพ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
งานวิจัย
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2546). อิทธิ พลของศาสนายูดาห์ที่มีต่อชนชาติยวิ . (ทุนวิจยั )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์ และคณะ. (2528). ปั จจัยที่มีผลต่อการสอบตกวิชาพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทความวิชาการ
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "ไพร่ ผูด้ ี ชนชั้นศักดินา" วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "วัฒนธรรมความเชื่ อเรื่ อง เสื อ" วารสารรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "อาถรรพ์เลข 8" วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "ช่างสิ บหมู่" วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "ชาวเชนผูถ้ ืออหิ งสา" วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2553). "วัฒนธรรมอาหาร" วารสารรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบัน
CRT 1003, CRY 2001, PHI 1001
PHI 2203, PHI 4402
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรั บปรุง

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน

2. ชื่ อ-สกุล
นางสุ มารี ย ์ อิงคนารถ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.ม.
อ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
ไทย
2518
ไทย
2516

ผลงานทางวิชาการ
1. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ, และอัจฉรา ไล่สัตรู ไกล(2553). ประโยคและศัพท์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. วรรณคดีอเมริกนั สมัยก่ อตั้งประเทศ EN 370 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
3. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. (2553). วรรณคดีอเมริกนั สมัยสั จนิยมและธรรมชาตินิยม EN 372 (EN 381)(
พิมพ์ครั้งที่ 1) . กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทความวิชาการ-วิจัย
1. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. e – Learning: Bridging the Gap between Theory and Practice ตีพิมพ์ใน
Proceedigs of International Conference 2008 หน้า 37 – 38
2. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. The Great Gatsby : a Classic American Novel วารสารรามคําแหง ปี ที่
25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2551 หน้า 1 – 8
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3. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. Gulliver’s Travels : a Social Satire ตีพิมพ์ใน วารสารรามคําแหง ปี ที่ 25
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2551 หน้า 107 – 117 )
4 . สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. The Main Themes in The Catcher in The Rye ตีพิมพ์ใน วารสารรามคําแหง
ปี ที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2552 หน้า 74 – 83
5. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. Brave New World : A Scientific and Dictatorship State ตีพิมพ์ใน วารสาร
รามคําแหง ปี ที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2552 หน้า 64 – 70
6. สุ มารี ย ์ อิงคนารถ. An Exploration into the Tangled Relations Between Men and Women In
Sons and Lovers ตีพิมพ์ใน วารสารรามคําแหง ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2553 หน้า 92 – 104
7. สุ มารีย์ อิงคนารถ. Chaucer’s Attitudes towards Women Both Real and Unreal ตีพิมพ์ใน
วารสารรามคําแหง ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2553 หน้า 128 – 135
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
9 ชัว่ โมง / สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง
9 ชัว่ โมง / สัปดาห์
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
3. ชื่ อ – สกุล
นางสาวนัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ

M.A. (ENGLISH)
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (เกียรตินิยม)

MIAMI UNIVERSITY
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527
2520
2517

ผลงานทางวิชาการ
1. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. 2547. การเขียนแบบสร้ างสรรค์ เบือ้ งต้ น (EN 422)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. 2548. ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนระดับ 3.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
3. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. 2552. ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ (EN 323)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
4. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. 2554. วรรณคดีสาํ หรับเด็ก (EN 391)
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บทความวิชาการ-วิจัย
1. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “An Analysis of “Major Scobie” in Greene’s The Heart of the
Matter” วารสารราคําแหง ปี ที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2545 (หน้า 112-124)
จํานวน 13 หน้า
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2. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “Adolescents’s Idealism As Seen Through Jay Gatsby”
วารสารรามคําแหง ปี ที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2548 (หน้า 102-113)
จํานวน 12 หน้า
3. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “Of Mice and Men: A Good Book for Adolescents”
วารสารรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2548) จํานวน 5 หน้า
4. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “พระอัจฉริ ยะภาพด้านภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ใน พระมหาชนก” วารสารรามคําแหง ปี ที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2552
(หน้า 66-74)
5. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “A Comparison and Contrast between Coleridge’s
‘The Nightingale’ and Keat’s ‘Ode to a Nightingale’ ” วารสารรามคําแหง ปี ที่ 27
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553 (หน้า 119-128)
6. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “Of Mice and Men: หนังสื อที่คนไทยควรอ่าน” วารสาร
รามคําแหง ปี ที่27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553 (หน้า 89-96)
7. นัญ เจริ ญพันธุ์ศิริกุล. “The Dualism of Good and Evil in ‘Young Goodman Brown’
and ‘Rappaccini’s Daughter’ ” วารสารรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2553)
(หน้า 73-84)
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
ENG 2401 (EN 205)
การเขียนประโยคและอนุ เฉทสั้น ๆ
3/3
ENG 3403 (EN 323)
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3/3
ENG 3901 (EN 391)
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3/3
ENG 3902 (EN 392)
วรรณคดียโุ รป
3/3
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ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
4. ชื่ อ - สกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ

นางผะอบ
อาจารย์

จึงแสงสถิตย์พร

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

อ.บ.

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

ม. ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

อ.ม. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผลงานทางวิชาการ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
2514
2519

-

บทความวิชาการ - วิจัย
บทความวิชาการ
บทความ เรื่ อง "ปั ญหาการขุดคอคอดกระ" ลงในหนังสื ออักษรศาสตร์ นิพนธ์ คณะอักษรศาสตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527
บทความ เรื่ อง "ฝรั่งเศสกับการขุดคลองกระ" ลงในวารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจําปี 2550
"อารยธรรมเอเชียใต้" ในหนังสื ออารยธรรมตะวันออก (HI 102) พ.ศ. 2551
ภาระงานสอน (ระดับปริ ญญาตรี )
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
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HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
HIS 2201 ประวัติศาสตร์ ไทย 1
HIS 3401 ประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
HIS 3202 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย
HIS 3405 ประวัติศาสตร์ อินเดียโบราณ
HIS 2204 ประวัติศาสตร์ ไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่ มถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
HIT 2401 สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน
5. ชื่ อ - สกุล
นายก้องสกล กวินรวีกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
คุณวุฒิ
ชื่อ - สกุล
นายก้องสกล กวินรวีกลุ

วุฒิการศึกษา
สม.ม.
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1)

สาขาวิชา

สถานศึกษา

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรรณคดีองั กฤษ

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ANT 4078 วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
SOC 1005 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
SOC 3045 การสาธารณสุ ขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
SOC 4068 สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา

ปี ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
2545
2540
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ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
3

3

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อ
เทียบเท่า หรื อ
3

3

3

3

3

3
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5.2 เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้ปฏิบตั ิงาน
มาแล้ว รวมกันไม่ น้อยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรภาคบัง คับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิ ก
สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิ กสภาเขต สมาชิ กสภาเมืองพัทยา สมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิ กสภา
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาได้
เพี ย งคณะหรื อ สาขาวิ ช าเดี ย วเท่ า นั้น จะสมัค รเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาในคณะหรื อ สาขาวิช าอื่ น ในขณะที่ ย งั มี
สถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานักบริ การทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้กาํ หนดไว้น้ นั ให้ถือว่า
สละสิ ทธิ์ การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
3

3
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จํานวน 1 ฉบับ

(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 2
ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตาม ข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ตําแหน่ งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลง
นามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํานําหน้า
ชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งได้กรอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ใน
กรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่ ง
หัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื่ อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6)
และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
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7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ น
ผูอ้ นุ มตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงานความเห็น
ต่ออธิการบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิ การบดีส่ังไม่
รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ
ความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที่กาํ หนดไว้
ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึกษากําหนด ทั้งนี้จะต้องเป็ นวิชาที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษา
ที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม ข้อ 14 ทั้งนี้
ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที่คณะกรรมการ
ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 10
และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิ ตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งได้ การพิจารณารับสมัครผูม้ ี
คุณวุฒิ ดังกล่ าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ
14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตาม
ผลสอบไล่ ที่ นัก ศึ ก ษาสอบได้ก่ อน การขอใช้สิ ท ธิ เ ที ย บโอนการเที ย บวิช าและรั บ โอนหน่ ว ยกิ ตสํา หรั บ
นักศึกษาซึ่ งเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
3

3

3

3

3

3

100
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการขึ้ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
เป็ นนักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง
ค่า ลงทะเบี ยนเรี ย น เป็ นรายหน่ วยกิ ต ค่า บํา รุ ง มหาวิท ยาลัย และค่ าเที ย บโอนหน่ วยกิ ต สําหรั บ นัก ศึ ก ษา
ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตามวรรคแรกให้
เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และรับ
ลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึ กษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป
ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็ นเลข
ประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลข
ทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิ ม
และให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลข
ประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่แนะนําปรึ กษาการเรี ยน
ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียน
เรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา และ
สถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา และได้รับความ
เห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1
ได้
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13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่ วนใน
ภาค ฤดู ร้อนให้ล งทะเบี ยนเรี ย นได้ไ ม่เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ในกรณี ที่นัก ศึ กษาขอลงทะเบี ย นเรี ย นเกิ นกว่า ที่
กําหนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30
หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิน้ ี ให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบ
คําร้องหรื อเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจ
ประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้

ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิ น 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน
ต่อเนื่ องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา
แล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัย อาจเทียบหน่ วยกิ ต
สะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่
รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ น
การให้ นักศึกษาใช้สิทธิ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนิ นการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี
การศึกษา หนึ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และ
ภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบ
ไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใด
หรื อภาควิชาใด 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 ศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้

3

3
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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 กระบวนวิชาหนึ่ งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชา
จํานวนหน่วยกิต ชื่ อเต็มของกระบวนวิชา เนื้ อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของนักศึกษาที่
ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของ
คณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและ
อาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื่ องกัน (Twosemester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “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 อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนั้น
จึงเขีย นตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่ วงๆ เพื่ อจะได้ใ ช้เลขที่ ว่างเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่
เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ใน
หลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานี้
ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิม่ สอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยงั ไม่เคย
นํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้
และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
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15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะ
กระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
(Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2
(Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3
(Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่ วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
(Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่ งๆ จะมีการสอบไล่ในแต่
ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการ
เรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่ง
ครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิ
ให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่อมต้อง
ดําเนิ นการ ลงทะเบียนและสอบซ่ อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่สอบตกใน
ภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อมต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อม
ในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่ อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิ ในการสอบซ่ อม
สิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่ อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของ
ภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ สอบละนักศึกษาที่
ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
3

104
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้
อักษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการ
เรี ยน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของ
กระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่ งครั้งให้นบั เป็ นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้ งเดี ยว โดยให้นับหน่ วยกิ ตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่าระดับ
คะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุวา่ เป็ นกระบวนวิชาที่เทียบเท่า
กัน แม้จะไม่มีการเปลี่ ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิ ต
เพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
การสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที่
นัก ศึ กษา สอบได้ตลอดหลัก สู ตรเท่านั้น สํา หรับ ใบรับ รองผลการศึก ษาของนัก ศึ ก ษาซึ่ งยัง ศึ กษาไม่ ค รบ
หลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํ นวณ
ดังนี้
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G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี่ยนแปลงใดๆ
อีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาค

3

105
การศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่ งอาจต้องเสี ยเงิน
เพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยน
ในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุ มตั ิให้
สําเร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้นเป็ นโมฆะ และให้ยกเลิ กการ
ลงทะเบียนเรี ยนนั้น ส่ วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตาม
ข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้ายโดยยื่นคําขอ
ตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคื นเงิ นค่าธรรมเนี ย มการศึก ษา ค่ าลงทะเบี ยนเรี ยน และค่า บํา รุ ง มหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา
เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นไว้มี
สิ ทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่ วยกิต
เต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาค
ก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา
นั้นเป็ นราย หน่ วยกิ ตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบีย น ไม่ตรงตามวันที่ม หาวิทยาลัย กําหนดและค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัย ได้การขอ คื นเงิ นตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่ก รณี ต้องดําเนิ นการภายในภาค
การศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
3

3

3
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20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่ วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี
ในสาขาวิช านั้นได้ ในการขอรั บ ปริ ญญานี้ นักศึก ษาจะต้องยื่นคําขอรับ ปริ ญญาตามวิธี การที่ม หาวิทยาลัย
กําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ น
นักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร และมี
ความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมีความ
ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะ
ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบ
ได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบ
ได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่
ทั้ง นี้ ต้อ งไม่ เ คยลง ทะเบี ย นเรี ย นกระบวนวิ ช าใดและสอบได้ก ระบวนวิช านั้น มากกว่า หนึ่ งครั้ ง หรื อ
ลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่ งเคย
สอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ
ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครที่มีหน่ วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวน
วิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา
พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยม
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษาต่อเนื่อง ตาม
ข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ ในหลักสู ตร และอาจ
พิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้ สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้ สินให้หมดสิ้ นเสี ยก่อน
จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ น
ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน

3

3
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คราวๆ ไป

21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่ งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ น

21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยืน่ คําร้องขอรับอนุ ปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบหลักสู ตรและ
เงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่ งได้หน่วยกิต
สะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดีมีอาํ นาจสั่งและปฏิบตั ิการ
ตามที่เห็นสมควร

3

3

3

3

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

3

3

3

3

3

ปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี 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 ของข้อ 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 เ ป็ นผู ้มี โ รคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ โรคสํา คัญ ที่ จ ะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
3

3

3

3

3

3
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6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรื อมีความประพฤติ

เสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต และไม่เกิน 22
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับ ผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึ กษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 30 หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสาร
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี
ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ น
ภาคการศึกษา โดยถื อว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาคการศึกษา
สุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผล
ของการศึ กษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอัน
สิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชาและ
รับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยน
กระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี และไม่นอ้ ยกว่า 180
หน่วยกิต ของหลักสู ตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
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สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา
อนุปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้
ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนดจึง
จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
การขอรั บปริ ญญา นัก ศึก ษาต้องยื่นคํา ขอสํา เร็ จการศึ กษาครบหลัก สู ตรที่ค ณะที่
สังกัด และมายื่นคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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