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     หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                                      

สาขาวชิาวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 คณะ/ ภาควชิา                 คณะมนุษยศาสตร์  

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

ภาษาองักฤษ          Bachelor of Arts Program in Culture for Tourism 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบณัฑิต  (วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว) 

อกัษรยอ่  ภาษาไทย   ศศ.บ. (วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว) 

ภาษาองักฤษ        Bachelor  of  Arts (Culture for Tourism) 

อกัษรยอ่  ภาษาองักฤษ  B.A. (Culture for Tourism)   

3. วชิาเอก      ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร       ไม่นอ้ยกวา่  144   หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี   

5.2  ภาษาทีใ่ช้ ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู อ่าน  

                                   เขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี       

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา    ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

หลกัสูตรใชบ้งัคบั ภาคการศึกษา..........................ปีการศึกษา.................................. 
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    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

        หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2555 

 ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี  5.6 

คร้ังท่ี  21/2555   เม่ือวนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2555 

 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง วาระท่ี  4.23 

        คร้ังท่ี  7/2555  เม่ือวนัท่ี  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 

 สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

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

 สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

        คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1  มคัคุเทศกท์ัว่ไป (ทั้งในและต่างประเทศ) 

8.2  ผูป้ระกอบอาชีพการท่องเท่ียว 

8.3  ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจนวด สปา บาํบดัรักษาแผนไทย และจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์าก 

       สมุนไพร 

8.4  ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารของชาติต่าง ๆ ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว 

8.5  ผูป้ระกอบการร้านขายผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงของภูมิภาคต่าง ๆ 

8.6  งานอาชีพขายและบริการต่าง ๆ เก่ียวกบัวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
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9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

ลาํดบั 

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ 

การศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถานศึกษา 

 

ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การ 

ศึกษา 

1. นางสาวนงเยาว ์ชาญณรงค ์ รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

ศาสนา

เปรียบเทียบ 

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาสัย

มหิดล 

มหาวทิยาลยั 

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2525 

 

2518 

2. นางผะอบ  จึงแสงสถิตยพ์ร อาจารย ์ อ.ม. 

 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม 

อนัดบั 2) 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั 

ศิลปากร 

ไทย 

 

ไทย 

2520 

 

2515 

3. นายกอ้งสกล  กวนิรวกีุล 

 

 

อาจารย ์ สม.ม. 

 

ศศ.บ.  

(เกียรนิยม 

อนัดบั 1) 

มานุษยวทิยา 

 

ภาษาและ

วรรณคดี

องักฤษ 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

ไทย 

 

ไทย 

2545 

 

2540 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

          อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง    

หวัหมากและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ-สุวรรณนภาศรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร (การวเิคราะห์

หลกัสูตร) 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจาํนวนมหาศาลช่วยใหค้นไทยทาํธุรกิจ คา้ขาย 

และมีงานทาํ ก่อใหเ้กิดสภาพคล่องและช่วยพฒันาทางเศรษฐกิจ ภาครัฐก็ส่งเสริมสนบัสนุนการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์เตม็ท่ี หลกัสูตรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทาง

วฒันธรรมและการท่องเท่ียวนาํไปใชป้ระกอบอาชีพไดดี้ สอดรับกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

นบัเป็นการช่วยพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

เน้ือหาความรู้ของหลกัสูตรวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวเนน้ใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึก รู้คุณค่าและ

ประโยชน์ของวฒันธรรม ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ เป็นประชากรท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

12. ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตร และความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ

มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

(1) หลกัสูตรตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คือ มีความตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม และ

สามารถนาํคุณธรรม จริยธรรม มาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

(2) ตอ้งสร้างหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐาน มีความเป็นสากล สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง

ของสังคมในปัจจุบนั 

(3) หลกัสูตรตอ้งเป็นไปเพื่อการนาํความรู้สู่ปวงชน คือ ผูเ้รียนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ

ถ่ายทอดสู่สังคมได ้รวมถึงสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน ๆ 

12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั/สถาบนั   

(1) สถาบนัตอ้งผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ พฒันาหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐาน มีความยดืหยุน่

และความหลากหลายในการปฏิบติั 

(2) สถาบนัตอ้งประสานความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาํความรู้สู่ปวงชน และมีความเป็นสากล 

(3) สถาบนัตอ้งจดัระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบ ร่วมมือแลกเปล่ียนทาง

วชิาการระหวา่ง สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

นาํวชิาการสู่ความเป็นเลิศ 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควชิาอืน่ (เช่น รายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้

บริการมหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่) 

     13.1  รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

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  รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหม้หาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนท่ีตอ้งมาเรียน 

 **CRT 1003 (CR 103)  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย 

               **CRT 2001 (CR 201)  ศิลปะไทย 

 เป็นวชิาเอกเลือกสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการท่องเท่ียว 

     13.3  การบริหารจดัการ 

  มีการบูรณาการสอนร่วมกบัภาควชิาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอน

ในรูปแบบของกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป การเปิดเป็นวชิาโท และวชิาเลือกเสรีของปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์ และดาํเนินการสอนในกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาโท และวชิาเลือกเสรีใหก้บัคณะต่าง ๆ    

ในภาคปกติ 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

                    รักวฒันธรรม รู้การท่องเท่ียว สร้างรายไดใ้หป้ระเทศ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

        มุ่งสร้างใหผู้ศึ้กษามีความรู้และตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมและการท่องเท่ียวโดยสามารถ

นาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้  

1.3    เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร      

 1.3.1  ขอ้มูลความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบการศึกษา  3  รุ่น  พบวา่  ผูเ้รียนตอ้งการเลือกเรียนวชิาเชิง

วฒันธรรมท่ีใหค้วามรู้ซ่ึงนาํไปใชป้ระโยชน์ในอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากข้ึน 

 1.3.2  เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัเป็นประโยชน์ต่อสภาวะและนโยบายดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศมากข้ึน 

 1.3.3  เพื่อเพิ่มความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอาเซียนมากข้ึน 

1.4 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวคิดทางวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวต่าง ๆ 

1.4.2  เพื่อสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การท่องเท่ียว 

1.4.3 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญั และประโยชน์ของวฒันธรรม  ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การสืบสาน อนุรักษแ์ละสร้างสรรค ์
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1.4.4 เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 

1.4.5 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในดา้นวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อใน

สถาบนัชั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ 

1.4.6 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม รอบรู้ในวชิาการ มีสติปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเหตุผล 

และมีวจิารณญาณอนัถูกตอ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ เสมอ 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวฒันธรรมเพื่อการ

ท่องเท่ียว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ไม่ตํ่ากวา่ท่ี สกอ.กาํหนดภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลกัสูตร

อยา่งต่อเน่ือง 

 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลกัสูตร 

 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ี  

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่งเสริม

การศึกษา คน้ควา้ นอกหอ้งเรียน

ของนกัศึกษา 

 

จดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และ

การศึกษาคน้ควา้นอกหอ้งเรียน

ของนกัศึกษา 

 

- การเขา้อบรมเพิ่มพนูความรู้

และทกัษะการสอนของ

อาจารย ์

-     การมอบหมายงานใหน้กัศึกษา 

      ไปทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ย     

       ตนเอง 

3. ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม 

 

ติดตามการเปล่ียนแปลงทางดา้น

สังคมและวฒันธรรม โดยศึกษา

ขอ้มูลจากสถิติ และผลวจิยั 

 

-    รายงานผลการประเมินความ 

     พึงพอใจของบณัฑิตท่ีมีต่อ   

     หลกัสูตร 

-    รายงานผลการประเมินความ  

     พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

4. พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเรียนการสอนและวจิยั เพื่อ

เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์

ใหท้นัต่อความกา้วหนา้ในทาง

วชิาการ 

 

สนบัสนุนใหค้ณาจารยไ์ดรั้บการ

เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 

โดยจดัใหมี้การศึกษาดูงาน 

ประชุม อบรม และสัมมนา รวมถึง

แนะนาํขอ้มูลแหล่งทุนท่ี

สนบัสนุนการทาํวิจยั 

-   จาํนวนคณาจารยท่ี์ไดเ้พิ่มพนู 

     ความรู้และประสบการณ์  

     ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม 

     และสัมมนา 

-    จาํนวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์

     ในวารสารวชิาการในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  ระบบทวภิาค   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มี    

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค   ไม่มี   

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน - กนัยายน 

ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

ขอ้ 5 และขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

          นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาท่ีไม่มี

การบงัคบัเขา้ชั้นเรียน และนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

- จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อแนะนาํการเรียนการสอน 

- จดัใหมี้หน่วยแนะนาํการศึกษา 

- จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน แนะนาํมหาวทิยาลยั 

-  จดัอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

 

จาํนวนนกัศึกษา จาํนวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีท่ี 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีท่ี 3 - - 50 50 50 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

      2.6.1 รายละเอียดตามหวัขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ 

 

รายการงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 

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

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

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

รวม 610,000 660,000 710,000 760,000 810,000 

 

2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบตลาดวชิา มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 
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       แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                     อ่ืนๆ  (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั   

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ย

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

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

       3.1.  หลกัสูตร 

 3.1.1 จํานวนหน่วยกติ 

                  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกิต จาํนวนร้อยละ 

(1)  วชิาศึกษาทัว่ไป 42 29.17 

(2)  วชิาเฉพาะดา้น 87 60.42 

(3)  วชิาเลือกเสรี 15 10.41 

       จาํนวนหน่วยกิตรวม                   144            100.00 

    

 (1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42  หน่วยกติ  

        ประกอบดว้ยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and 

Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต)  และวชิาใน 5  กลุ่มต่อไปน้ี 

                  1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1) หรือ 2)                 

1 กระบวนวชิา 

                            1) วชิาคณิตศาสตร์ หน่วยกิต 

          INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  3 

                                          (Introduction to Computer Systems) 

                                                               MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3 

                                                                     (Basic Mathematics) 

          STA 1003 (ST 103) สถิติเบ้ืองตน้  3 

                                           (Introduction to Statistics) 

                             หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้
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                         2)  วชิาวทิยาศาสตร์               หน่วยกิต 

       AGR 1003 (AG 103) การเกษตรเบ้ืองตน้  3 

                                          (Introduction to Agriculture) 

   **BIO 1001 (BI 103)  ชีววิทยาเบ้ืองตน้  3 

                                        (Introduction to Biology) 

       CMS 1103 (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้  3 

                                           (Introduction to Chemistry) 

                                                             GLY 1003 (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้  3  

                                                                                                 (Introduction to Geology) 

       MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้  3 

                                           (Fundamental of Meteorology) 

     *PHY 1001                  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้  3 

                                          (Introduction to Physics) 

       SCI 1003 (SC 103) วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  3 

                                        (Basic Science) 

                              หรือ เลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY  

   ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                    หน่วยกิต 

ART 1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์ 

                                  (Art Appreciation)       

                            MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจกัษณ์ 

          (Music Appreciation) 

 HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก  

                (Western Civilization)   

 HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก 

      (Eastern Civilization)  

 HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย    3 

                                (Foundations of Thai Culture) 

 LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้                      2 

                               (Information and Technology for Searching) 

 

  เลือกเรียน 1 วชิา            3 

      เลือกเรียน 1 วชิา             2          
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PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบ้ืองตน้     3 

                               (Introduction to Philosophy) 

                           GAS…/HED…พลศึกษา                                                          2 

                          ให้นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED วชิาใดวชิาหน่ึง 1 

กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี  

                           GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 

                                                             (Sports and exercise for Health) 

GAS 2601 (GS 251) กรีฑา 1 

                                  (Track and Field 1) 

GAS 2611 (GS 241) วา่ยนํ้า 1 

                                   (Swimming 1) 

GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1 

                                  (Soccer 1) 

GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1 

                                   (Basketball 1) 

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1 

                                   (Volleyball 1) 

GAS 2801 (SS 237) การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

                                                             (Body Conditioning) 

GAS 2802 (GS 231) เกมเบด็เตล็ด 

                                  (Minor Game) 

GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

                                                              (Rhythmic Activities) 

GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ 

                                                             (Takraw) 

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1 

                                                              (Tennis 1) 

GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้องกนัตวั 

                                  (Self – Defense) 

GAS 4605 (GS 448) แบดมินตนั 

                                                             (Badminton) 
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GAS 4804 (GS 440) โยคะ 

                                                              (Yoga) 

HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ 

                                               (Health Promotion for Life) 

                     3.   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต         หน่วยกิต 

                           ECO 1003 (EC103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

                                                            (General Economics) 

LAW 1004 (LA 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 

                       (Introduction to Law)                                 เลือก 1  

                           PSY 1001 (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป                                               กระบวนวชิา     3 

                                                          (General Psychology) 

                            POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป    

                                                           (Introduction to Political Science)  

                          SOC 1003 (SO103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                   3 

                    4.   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

                   ใหน้กัศึกษาเรียนกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 4  กระบวนวชิาต่อไปน้ี                 หน่วยกิต  

                          ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติ             3 

                          ประจาํวนั 

                          (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)   

                           ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 3 

                                                              (Sentences and Vocabulary in General Use)          

                           และเลือกเรียนอีก 2 กระบวนวชิาจาก  

                           ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3   

                                                             (Reading for Comprehension) 

                           ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3 

                                                              (Interpretative Reading) 

                           ENG 2101 (EN 203) การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 

                                                              (English Pronunciation) 

                           ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้ 3 

                                                              (Controlled Conversation) 
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 ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ 3 

                                                              (English Sentences and Short Paragraphs) 

        5.   กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                                                                          หน่วยกิต                    

                          THA 1001 (TH101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย       3 

                                                            (Structure of Thai and Its Usage)          

                          THA 1002 (TH102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                      3 

                                                            (Introduction to Thai Literature) 

                    (2) หมวดวชิาเอก 87  หน่วยกติ  

     วชิาเอกบังคับ  39  หน่วยกติ ประกอบดว้ย                หน่วยกิต 

                     **CRT 1003 (CR 103) เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย           3 

                                                           (Thai Identity and Thai Wisdom) 

                     **CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย 3 

                                                           (Thai Arts) 

                         CRT 2002 (CR 202) วฒันธรรมความเช่ือของไทย 3 

                                                           (Thai Cultural Beliefs) 

                       *CRT 4041                 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 1 3 

                                                           (English for Cultural Tourism 1) 

                       *CRT 4042                 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 2 3 

                                                           (English for Cultural Tourism 2) 

                     **CRT 4049 (CR 409) สัมมนาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 6 

                                                           (Seminar in Cultural Tourism) 

                         PHI 1001 (PY 101) วฒันธรรมและศาสนา 3 

                                                          (Cultures and Religions) 

                    **TOM 2101 (TO 201) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 

                                                           (Tourism Industry) 

                    **TOM 2103 (TO 202) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 3 

                                                           (Tourist Behavior) 

                    **TOM 3101 (TO 301) การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1 3 

                                                           (Tourism Business Management 1) 

                    **TOM 4101 (TO 401) หลกัการมคัคุเทศก ์ 3 

                                                           (Tourist Guide) 
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                    **TOM 4102 (TO 402) การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 3 

                                                           (Sustainable Tourism) 

วชิาเอกเลอืก 48 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

CRT 2003 (CR 203) คติชนและนิทานพื้นบา้นของไทย 3 

                                  (Thai Folklore and Folktales) 

CRT 2004 (CR 204) คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณีไทย 3 

                                  (Ethics and Morality in Thai Literary Works and Tradition) 

CRT 2005 (CR 205) พุทธศาสนาในประเทศไทย 3 

                                  (Buddhism in Thailand) 

CRT 2007 (CR 207) วฒันธรรมการแต่งกายและเคร่ืองประดบัไทย 3 

                                   (Culture on Thai Clothing and Accessories) 

CRT 2008 (CR 208) วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและการนวดแผนไทย 3 

                                  (Culture of Thai Therapy and Traditional Massage) 

CRT 2031 (CR 231) วฒันธรรมอาหาร 3 

                                   (Food Culture) 

CRT 2032 (CR 232) ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                  (Local Products for Tourism) 

CRT 3001 (CR 301) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคเหนือ 3 

                                  (Culture for Tourism in the North) 

CRT 3002 (CR 302) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคอีสาน 3 

                                   (Culture for Tourism in the North – East) 

CRT 3003 (CR 303) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคใต ้ 3 

                                   (Culture for Tourism in the South) 

**CRT 3004 (CR 304) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 1 3 

                                       (Culture for Tourism in the Central Region 1) 

**CRT 3005 (CR 305) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง2 3 

                                       (Culture for Tourism in the Central Region 2 

CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 3 

                                  (Thai Music, Dances, and Ferformance) 

CRT 3009 (CR 309) วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์ไทย 3 

                                   (Cultural Beliefs in Thai Astrology) 
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CRT 3018 (CR 318) วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์จีน 3 

                                   (Cultural Beliefs in Chinese Astrology) 

    *CRT 3031                   การพฒันาและส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                          (Cultural Development and Promotion for Tourism) 

CRT 4010 (CR 410) วถีิชีวติของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 3 

                                   (Life Style of Minority Groups in Thailand) 

CRT 4011 (CR 411) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 1 3 

                                   (Eastern Culture for Tourism 1) 

CRT 4012 (CR 412) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 2 3 

                                   (Eastern Culture for Tourism 2) 

CRT 4013 (CR 413) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 3 3 

                                   (Eastern Culture for Tourism 3) 

CRT 4014 (CR 414) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 4 3 

                                   (Eastern Culture for Tourism 4) 

CRT 4021 (CR 421) วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 1 3 

                                   (Western Culture for Tourism 1) 

CRT 4022 (CR 422) วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 2 3 

                                   (Western Culture for Tourism 2) 

     *CRT 4023                 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 3    3 

                                   (Western Culture for Tourism 3) 

**CRT 4033 (CR 433) การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ีเชิงวฒันธรรม 3 

                                      (Cultural Landscaping and Decorating) 

    ECO 1005 (EC 105) เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                      (Economics for Tourism) 

    GEO 3703 (GE 375) ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3 

                                       (Geography of Thailand Tourism) 

    HIS 2024 (HI 224) ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 3 

                                    (Thai History from Early Times to the Rattanakosin Period) 

    LAW 1009 (LW 109) กฎหมายเบ้ืองตน้เพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                         (Law for Tourism) 
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                        POL 1101 (PS 110)    การเมืองและการปกครองของไทย 3 

                                                           (Thai Politics and Government) 

                        SOC 1005 (SO 105) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว 3   

                                                          (Sociology and Anthropology for Tourism) 

                    **TOM 2102 (TO 304) การจดัการบริการเพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                                           (Services for Tourism Management) 

                    **TOM 4103 (TO 404) การจดัการธุรกิจการประชุม และนิทรรศการ   3 

                           (Business Convention and Exhibition Management)  

   (3) หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

     1) นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเฉพาะดา้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  2) นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000 (RU 300)  สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) จาํนวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวชิาเลือกเสรี และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิา ใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิด

สอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเฉพาะดา้น  จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา 

    อกัษรยอ่กระบวนวชิาสาขาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ใช ้ CRT เลขประจาํกระบวนวชิา

ประกอบดว้ยเลข 4 หลกั  มีความหมายดงัน้ี 

เลขตัวแรก (หลกัพนั) แสดงถึงข้ันของกระบวนวชิา ดังนี้ 

     เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 1 (Freshman Course) 

เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore Course) 

เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 3 (Junior Course) 

เลข “4” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 4 (Senior Course) 

เลขตัวกลาง (หลกัสิบ) แสดงหมวดกลุ่มของวชิาวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยว ดังนี ้

เลข “0” แสดงหมวดวชิาวฒันธรรมไทย 

เลข “1” แสดงหมวดวชิาวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวนัออก 

เลข “2” แสดงหมวดวชิาวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวนัตก  

เลข “3” แสดงหมวดวชิาวฒันธรรมประยกุต ์ 

เลข “4” แสดงหมวดวชิาอ่ืน ๆ  
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หมายเหตุ *  เป็นกระบวนวชิาใหมใ่นหลกัสูตรปรับปรุง 

  ** เป็นกระบวนวชิาเก่าท่ีเปิดสอนและมีการแกไ้ขปรับปรุง 

3.1.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

**CRT 1003 (CR 103) เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย           3(3-0-9) 

                                                             (Thai Identity and Thai Wisdom) 

**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย 3(3-0-9) 

                                      (Thai Arts) 

CRT 2002 (CR 202) วฒันธรรมความเช่ือของไทย 3(3-0-6) 

                                   (Thai Cultural Beliefs) 

CRT 2003 (CR 203) คติชนและนิทานพื้นบา้นของไทย 3(3-0-6) 

                                  (Thai Folklore and Folktales) 

CRT 2004 (CR 204) คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณีไทย 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) วฒันธรรมการแต่งกายและเคร่ืองประดบัไทย 3(3-0-6) 

                                   (Culture on Thai Clothing and Accessories) 

CRT 2008 (CR 208) วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและการนวดแผนไทย 3(3-0-6) 

                                   (Culture of Thai Therapy and Traditional Massage) 

CRT 2031 (CR 231) วฒันธรรมอาหาร 3(3-0-6) 

                                   (Food Culture) 

CRT 2032 (CR 232) ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

                                  (Local Products for Tourism) 

CRT 3001 (CR 301) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคเหนือ 3(3-0-6) 

                                   (Culture for tourism in the North) 

CRT 3002 (CR 302) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคอีสาน 3(3-0-6) 

                                   (Culture for tourism in the North – East) 

CRT 3003 (CR 303) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคใต ้ 3(3-0-6) 

                                   (Culture for tourism in the South) 

**CRT 3004 (CR 304) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 1 3(3-0-6) 

                                      (Culture for Tourism in the Central Region 1) 
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**CRT 3005 (CR 305) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง2 3(3-0-6) 

                                       (Culture for Tourism in the Central Region 2) 

CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 3(3-0-6) 

                                  (Thai Music, Dances and Performance) 

CRT 3009 (CR 309) วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

                                   (Cultural Beliefs in Thai Astrology) 

CRT 3018 (CR 318) วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์จีน 3(3-0-6) 

                                  (Cultural Beliefs in Chinese Astrology) 

                         *CRT 3031                  การพฒันาและส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

                                                              (Cultural Development and Promotion for Tourism) 

CRT 4010 (CR 410) วถีิชีวติของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 3(3-0-6) 

                                   (Life Style of Minority Groups in Thailand) 

CRT 4011 (CR 411) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 1 3(3-0-6) 

                                   (Eastern Culture for Tourism 1) 

CRT 4012 (CR 412) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 2 3(3-0-6) 

                                   (Eastern Culture for Tourism 2) 

CRT 4013 (CR 413) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 3 3(3-0-6) 

                                   (Eastern Culture for Tourism 3) 

CRT 4014 (CR 414) วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 4 3(3-0-6) 

                                   (Eastern Culture for Tourism 4) 

CRT 4021 (CR 421) วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 1 3(3-0-6) 

                                  (Western Culture for Tourism 1) 

CRT 4022 (CR 422) วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 2 3(3-0-6) 

                                  (Western Culture for Tourism 2) 

  *CRT 4023                วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 3    3(3-0-6) 

                                  (Western Culture for Tourism 3) 

**CRT 4033 (CR 433) การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ีเชิงวฒันธรรม 3(3-0-6) 

                                      (Cultural Landscaping and Decorating) 

                          *CRT 4041                 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 1 3(3-0-6) 

                                                              (English for Cultural Tourism 1) 

 



 19 

                           *CRT 4042                ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 2 3(3-0-6) 

                                                              (English for Cultural Tourism 2) 

 **CRT 4049 (CR 409) สัมมนาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 6(0-12-12)    

                                       (Seminar in Cultural Tourism)                                

 ECO 1005 (EC 105) เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

                                   (Economics for Tourism) 

 GEO 3703 (GE 375) ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-9) 

                                    (Geography of Thailand Tourism) 

 HIS 2024 (HI 224)   ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 3(3-0-6) 

                                   (Thai History from Early Times to the Rattanakosin Period) 

 LAW 1009 (LW 109) กฎหมายเบ้ืองตน้เพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

                                     (Law for Tourism) 

 PHI 1001 (PY 101) วฒันธรรมและศาสนา 3(3-0-6) 

                                  (Cultures and  Religions) 

 POL 1101 (PS 110) การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

                                   (Thai Politics and Government) 

 SOC 1005 (SO 105) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

                                   (Sociology and Anthropology for Tourism) 

 **TOM 2101 (TO 201) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(3-0-9) 

                                         (Tourism Industry) 

 **TOM 2103 (TO 202) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 3(3-0-9) 

                                         (Tourist Behavior) 

 **TOM 3101 (TO 301) การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1 3(3-0-9) 

                                        (Tourism Business Management 1) 

 **TOM 4101 (TO 401) หลกัการมคัคุเทศก์ 3(3-0-9) 

                                         (Tourist Guide) 

 **TOM 4102 (TO 402) การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 3(3-0-9) 

                                        (Sustainable Tourism) 

 **TOM 2102 (TO 304) การจดัการบริการเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-9)   

                                         (Services for Tourism Management) 
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เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 

**TOM 4103 (TO 404) การจดัการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ  3(3-0-9) 

                                (Business Convention and Exhibition Management) 

 

3.1.5 แผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที่ 1  

ENG 1001  ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3 หน่วยกิต 

THA 1001  ลกัษณะการใชภ้าษาไทย  3 หน่วยกิต 

ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป       

LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป    

PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป 

POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป      

 

 

3 หน่วยกิต 

SOC 1003   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  3 หน่วยกิต 

CRT 1003  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย 3 หน่วยกิต 

PHI 1001   วฒันธรรมและศาสนา 3 หน่วยกิต 

................   วชิาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2  

ENG 1002  ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 3 หน่วยกิต 

LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  2 หน่วยกิต 

........... คณิตศาสตร์ 

........... วทิยาศาสตร์ 

3 หน่วยกิต 

PHI 1003   ปรัชญาเบ้ืองตน้  3 หน่วยกิต 

CRT 2001  ศิลปะไทย 3 หน่วยกิต 

CRT 2002  วฒันธรรมความเช่ือของไทย 3 หน่วยกิต 

TOM 2101  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกติ 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 
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ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 1  

ART 1003  ศิลปะ วจิกัษณ์ เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา    

MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์       

2 หน่วยกิต 

ENG ………..  3 หน่วยกิต 

HIS 1201   พื้นฐานวฒันธรรมไทย  3 หน่วยกิต 

………….. วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา 9 หน่วยกิต 

TOM 2103 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2  

ENG ………  3 หน่วยกิต 

HIS 1001  อารยธรรมตะวนัตก   เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา    

HIS 1002  อารยธรรมตะวนัออก    

3 หน่วยกิต 

…………..วชิาเอกเลือก 2 กระบวนวชิา    6 หน่วยกิต 

CRT 4041 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 1 3 หน่วยกิต 

TOM 3101 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกติ 

ปีที ่3  

ภาคการศึกษาที่ 1  

THA 1002  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย  3 หน่วยกิต 

……………วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา 9 หน่วยกิต 

TOM 4101  หลกัการมคัคุเทศก ์ 3 หน่วยกิต 

TOM 4102  การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 3 หน่วยกิต 

CRT 4042 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 2 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2  

วชิาเอกเลือก  7  กระบวนวชิา 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกติ 
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ปีที ่4  

ภาคการศึกษาที่ 1  

RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม (3) หน่วยกิต 

GAS/HED….พลศึกษา 2 หน่วยกิต 

CRT 4049  สัมมนาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 6 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2  

วชิาเลือกเสรี 5 กระบวนวชิา     15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกติ 

รวมตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกติ 

  

  3.1.6 คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)    

     

 3.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 
ลํา 

ดับ 
ช่ือ - สกลุ 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 น.ส. นงเยาว ์ ชาญณรงค ์ รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ศาสนา

เปรียบเทียบ 

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

2525 

 

2518 

2 นางสุมารีย ์ อิงคนารถ รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2519 

2517 

3 นางสาวนญั  เจริญพนัธุ์ศิริกุล รองศาสตราจารย ์ M.A. 

 

อ.ม. 

อ.บ. 

English 

 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

Miami University 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สหรัฐ 

อเมริกา 

ไทย 

ไทย 

2524 

 

2520 

2517 

4 นางผะอบ  จึงแสงสถิตยพ์ร อาจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบั 2) 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ไทย 

ไทย 

2520 

2515 

5 นายกอ้งสกล  กวนิรวกีุล อาจารย ์ สม.ม. 

ศศ.บ. (เกียรติ

นิยม อนัดบั 1) 

มานุษยวทิยา 

ภาษาและ 

วรรณคดีองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

ไทย 

2545 

2540 
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3.3 อาจารย์ประจํา 
ลํา 

ดับ 
ช่ือ - สกลุ 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นายรังสรรค ์ แสงสุข  รองศาสตราจารย ์ ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

พบ.ม. 

 

ประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง 

น.บ. 

เทคโนโลย ี

 

นโยบายสาธารณะ

และบริหารโครงการ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั MAI 

 

สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Russia 

 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2540 

 

2533 

 

2533 

 

2513 

2 นางพชัรี  พลาวงศ ์ รองศาสตราจารย ์ M.A.T. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาศาสตร์ 

Portland State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

2515 

2510 

3 นางรมณี  กอวฒันา รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2516 

2511 

4 นางระพิณ  ทรัพยเ์อนก รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

 

English 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

University of North Texas 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

 

2538 

2525 

2522 

 

5 นางศิริพนัธ์  ถาวรทวีวงษ ์ รองศาสตราจารย ์ สม.ม. 

สม.บ. 

 

สังคมวทิยา 

สังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

ไทย 

2526 

2513 

 

6 นายบุญชาล  ทองประยรู ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.S.  in  Ed. 

 

วท.บ. 

Communication 

Guidance & 

Counseling 

วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

The University of 

Oklahoma 

Northern  State  College 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

U.S.A. 

U.S.A. 

 

ไทย 

2531 

2524 

 

2521 

7 นายอาจรณ  เชษฐสุมน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

 

M.A. 

 

 

ร.บ. 

Philology 

 

 

Philology : Russian  

Language  and  

Literature 

การระหวา่งประเทศ 

State  Institute  of  

Russian  Language  name  

after  A.S.  Pushkin 

Kiev  State  University 

Name after T.G.  

Shevchenko 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

Russia 

 

 

Russia 

 

 

ไทย 

2542 

 

 

2531 

 

 

2525 

8 นายประภาส  พาวนินัท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

Library and 

Information Science 

บรรณารักษศาสตร์ 

 

บรรณารักษศาสตร์ 

Bangalore University 

 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ  มหาสารคาม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

India 

 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2535 

 

2531 

9 น.ส. ศศิ  อินทโกสุม อาจารย ์ Ph.D. 

 

 

M.A 

 

อ.บ. 

Traductologie  

 

 

French 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université  de  la  

Sorbonne Nouvelle Paris 

III 

The  Senate  Queen’s  

University  at  Kingston 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

France 

 

 

Canada 

 

ไทย 

2543 

 

 

2534 

 

2532 
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3.3 อาจารย์ประจํา (ต่อ) 
ลํา 

ดับ 
ช่ือ - สกลุ 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

10 นายเดมีย ์ ระเบียบโลก อาจารย ์ Diplôme de 

Maîtrise   

 

Diplôme de 

Licence   

 

ศศ.บ. 

Sciences  du  

Language  option  

Linguistique 

Sciences  du  

Language  Mention  

F.L.E. 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Paul Valéry -  

Montpellier  III. 

 

Université  Paul Valéry - 

Montpellier  III. 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

France 

 

 

France 

 

 

ไทย 

2540 

 

 

2539 

 

 

2536 

11 นางเอมอร  ดิสปัญญา     รองศาสตราจารย ์ M. S. 

M.S.  

กศ.บ. 

Counseling  

English 

ภาษาองักฤษ 

Bemidji State University 

Bemidji State University 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร- 

วโิรฒ พิษณุโลก 

U.S.A. 

U.S.A. 

ไทย 

2526 

2526 

2522 

 

12 นายกอ้งสกล  กวนิรวกีุล อาจารย ์ สม.ม. 

ศศ.บ. 

(เกียรตินิยม 

อนัดบั 2) 

มานุษยวทิยา 

ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

ไทย 

2545 

2540 

 

 

3.4 อาจารย์พเิศษ 

            อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความชาํนาญมีประสบการณ์ทางดา้นการท่องเท่ียว2และวฒันธรรม2ทั้ง

จากภาครัฐและภาคเอกชน และอาจารยพ์ิเศษท่านอ่ืนๆ ท่ีจะเสนอมหาวทิยาลยัแต่งตั้งและเชิญมาบรรยายตาม

ความเหมาะสม 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   

     4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  - ไม่มี -  

 4.2 ช่วงเวลา 

  - ไม่มี - 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  - ไม่มี - 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

     - ไม่มี - 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลกัษณะพิเศษ/คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ กลยทุธ์หรือกิจกรรม 

- ดาํรงตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 

- มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยัในตนเอง 

- มีจิตสาํนึกท่ีดีต่อส่วนรวม รู้จกัเสียสละ อุทิศ

ตนเพื่อผูอ่ื้น 

- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ

องคก์รและสังคม 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การอภิปรายกลุ่มและ/หรือนาํเสนองานรายบุคคล 

- กาํหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัวนิยัและพฤติกรรมใน

การเรียน 

- บทบาทสมมติ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1  การเรียนรู้  

       2.1.1  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                      นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัน้ี 

            2.1.1.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา             

(1) มีจิตสาํนึกท่ีดี รู้คุณค่าแห่งวฒันธรรมของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย คือ 

เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย 

(2) มีความรู้สึกรับผดิชอบในการอนุรักษ ์สืบสาน และเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

(3) มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและการท่องเท่ียว  

(4) มีความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม ลกัษณะนิสัย ทั้งของชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

(5) มีใจบริการและเอ้ืออาทรต่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

            2.1.1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชก้ารพฒันา 

            (1)  สอนให้รู้เร่ืองราวของวฒันธรรม 

            (2)  สอนให้รู้ถึงความสาํคญัของวฒันธรรม 

            (3)  นาํนกัศึกษาไปศึกษา ณ สถานท่ีจริง พบเห็นของจริง 

            (4)  เรียนรู้จากปราชญท์อ้งถ่ิน    

            2.1.1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้      

           (1)  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัคิดในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรม 

           (2)  ใหน้กัศึกษาอภิปรายในขอ้ (1) หนา้ชั้นเรียนเป็นกลุ่ม     
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  2.1.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    นกัศึกษาตอ้งมีมาตรฐานความรู้ ดงัน้ี   

    2.1.2.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) มีความรู้และเขา้ใจวฒันธรรม ลกัษณะนิสัย ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

(2) มีความรู้เร่ืองวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว

ของไทย 

(3) มีความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

(4) สามารถบูรณาการความรู้เร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเพื่อนาํไปใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์ต่ออาชีพและสังคม 

    2.1.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชก้ารพฒันา 

    (1)  สอนใหมี้ความรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

    (2)  สอนใหน้กัศึกษาจดัทวัร์ในประเทศโดยเลือกจงัหวดัและแหล่งท่องเท่ียว 

    (3)  ใหน้กัศึกษาหาขอ้มูลดา้นวฒันธรรมของขอ้ (2) 

    2.1.2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้          

   (1)  ใหน้กัศึกษาทาํรายงานกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

   (2)  ทาํรายงานรวบรวมขอ้มูลเป็นรูปเล่มพร้อมรูปประกอบ 

   (3)  ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบคาํถามและกิจกรรมในชั้นเรียน 

   (4)  ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

  2.1.3  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

     นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี  

      2.1.3.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา       

   (1)  สามารถคิดและมีวจิารณญาณท่ีจะนาํความรู้ไปสร้างสรรคพ์ฒันาใหเ้กิดเป็น 

          สินคา้และบริการท่ีดีในเร่ืองของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

    (2)  มีทกัษะ ไหวพริบ ปฏิภาณ ในการใหค้วามรู้ ตอบคาํถาม และสร้างความ 

          ประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว 

    (3)  สามารถวเิคราะห์ วางแผนงาน และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ท่ี 

          เปล่ียนแปลง 

    (4)  มีโลกทศัน์กวา้งไกล ทนัเหตุการณ์โลก และใฝ่หาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์อยู ่

                                          เสมอ 
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      2.1.3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 

    (1)  ใหน้กัศึกษาจดัทวัร์และวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค 

    (2)  นกัศึกษานาํผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงของจงัหวดัท่ีไปทวัร์มานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

    2.1.3.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        

    (1)  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัคิดแกปั้ญหาและอุปสรรค 

    (2)  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัคิด ริเร่ิม สร้างสรรคว์ฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวของจงัหวดั 

                                           ท่ีจดัทวัร์ 

  2.1.4   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

       นกัศึกษาตอ้งรู้จกัทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

    2.1.4.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา                                 

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการ สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น                        

(2) มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี และใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความพร้อมในการแกปั้ญหาการทาํงานกลุ่ม 

(4) มีความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จในการเรียนของตน เพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหาต่อ

ครอบครัว และสังคม 

      2.1.4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา  

    (1)  ใหน้กัศึกษาจดักลุ่มกนัและใหแ้ต่ละกลุ่มผลดัเวยีนกนัทาํหนา้ท่ีบริการและ 

         มคัคุเทศก ์โดยมีเพื่อนในชั้นเรียนเป็นนกัท่องเท่ียว เพื่อฝึกประสบการณ์จริง 

    2.1.4.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้        

    (1)  ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นในการบริการท่ีเพื่อนกลุ่มอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ี 

         บริการและเป็นมคัคุเทศก์ 

  2.1.5  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

          นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดงัน้ี 

    2.1.5.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันา 

(1) มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถคดัเลือก

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

(3) มีทกัษะในการส่ือสารเชิงตวัเลข 

(4) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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   2.1.5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา 

   (1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงาน โดยใชเ้ทคโนโลย ี

    สารสนเทศ 

   (2) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

   2.1.5.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

   (1) การทาํรายงานและนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

   (2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

   (3) ทดสอบทกัษะในการส่ือสาร 

     2.2 กลยุทธ์การสอน 

           (1)  ใชก้รณีศึกษา 

           (2)  จดัใหมี้การสัมมนาหรืออภิปรายรายบุคคล/กลุ่ม 

           (3)  ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจากสถานการณ์จริง 

           (4)  ใหมี้กิจกรรมท่ีนกัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

     2.3 วธีิการวดัและประเมินผล 

           (1)  ประเมินจากการสอบ 

           (2)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           (3)  ประเมินจากรายงานท่ีไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวม 

           (4)  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

           (5)  ประเมินจากการฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  

Mapping)   

แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

(1) ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

(2) ดา้นความรู้ 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

(4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

    โดยระบุเป็นความรับผดิชอบหลกั  หรือรับผิดชอบรอง   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 16 และขอ้ 17 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการ

ใหค้ะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายให้นกัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา

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

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ

หลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ 

1.2  จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่ เล้ียงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการ

ประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3  จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                     2.1.1  ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผล

การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

                     2.1.2  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

       2.1.3  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน 

การสอน 

2.2  การพฒันาวชิาการ และวิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ  

       2.2.1  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

                     2.2.2  สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ 

                     2.2.3  สนบัสนุนทุนให้แก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
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หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.1 การบริหารหลกัสูตร 

       1.1.1  มีอาจารย์ประจาํหลักสูตร คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ทาํหน้าท่ีพฒันา/ปรับปรุง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

       1.1.2  มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

1.2   การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

       1.2.1  การบริหารงบประมาณ  

                           ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

       1.2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

        1)  อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

        2) อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

        3) แหล่งศึกษาคน้ควา้ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและอ่ืน ๆ  

     1.2.3  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

                               ประสานงานกบัสํานกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนังสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้ริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     1.2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

             มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี ห้องบรรยาย ส่ือการ

สอน หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาและคณาจารย ์

 1.3   การบริหารคณาจารย์ 

       1.3.1  การรับอาจารยใ์หม่ 

                                 มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวิทยาลยั 

 1.3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

                              สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยจดัให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่การ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
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1.3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

                               1) มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอ้ท่ีตอ้งการ

ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

                 2) คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน

หลกัสูตร โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

       1.4.1 การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

                มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและ

คุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

               1.4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

                           1)  จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

                 2)  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและ

โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

1.5   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

              1.5.1  การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 

           1) มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม

แก่นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

                  2) จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

           1.5.2  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

              กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยื่นคาํร้องขอ

ทราบขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

       2.1 สํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

      2.2  มีแผนการจดัการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 

3.   ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี 

ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
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ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงาน 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้

มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผล

การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบทุก

รายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

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

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

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

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ

สอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ

ดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน         (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

- - - x × 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

 หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน 

      ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

 การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต   

ผูท้รงคุณวุฒิและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4.   การทบทวนผลการประเมิน  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ  และผูใ้ช ้

บณัฑิตมาวเิคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

หลกัสูตรวชิาโทวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

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

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรวชิาโทวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

A Minor Program in Culture for Tourism 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3. หลกัการและเหตุผลและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

3.1 หลกัการและเหตุผลในการเปิดหลกัสูตร 

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดเ้ปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 และเพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษา จึงไดเ้ปิดสาขาวิชาโท วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน และ

วตัถุประสงคข์องคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

3.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

3.2.1 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว และ

เพื่อใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ไดศึ้กษาวชิาโทวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ประกอบอาชีพ 

3.2.2 เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ความรู้และตระหนกัในคุณค่าอนัมีประโยชน์ยิง่ของวฒันธรรมไทย 

4. กาํหนดการเปิดสอน 

หลกัสูตรมีกาํหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวดัผล 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

7. อาจารย์ผู้สอน 

7.1 อาจารยสั์งกดัสาขาวิชาโทวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั- 

รามคาํแหง 
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7.2 อาจารย์พิเศษและ/หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั ท่ีคณะมนุษยศาสตร์เสนอให้มหาวิทยาลัย

รามคาํแหงแต่งตั้ง 

8. จํานวนนักศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาและจาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรมีดงัน้ี 

 

นกัศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีท่ี 3 - - 50 50 50 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 50 50 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ

สาํเร็จการศึกษา 

- - - 50 50 

 

9. สถานทีเ่รียนและอุปกรณ์การสอน 

ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และคณะมนุษยศาสตร์ 

10. จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

ใชร่้วมกบัหลกัสูตรวชิาเอกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 

11. งบประมาณ 

ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

12. หลกัสูตร 

12.1 จาํนวนหน่วยกิตรวม 24  หน่วยกิต 

12.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

12.2.1 วชิาโทบงัคบั 12  หน่วยกิต 

12.2.2 วชิาโทเลือก 12  หน่วยกิต 

12.3 รายวชิา  

ความหมายของเลขรหัสวชิาตัวกลาง (หลกัสิบ) แสดงหมวดกลุ่มของวชิาวฒันธรรมเพือ่การ

ท่องเทีย่ว ดังนี ้

เลข “0” หมายถึง หมวดวชิาวฒันธรรมไทย 

เลข “1” หมายถึง หมวดวชิาวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวนัออก 

เลข “2” หมายถึง หมวดวชิาวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวนัตก  

เลข “3” หมายถึง หมวดวชิาวฒันธรรมประยกุต ์ 
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                         เลข “4” แสดงหมวดวชิาอ่ืน ๆ  

 

 12.3.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต 

**CRT 1003 (CR 103) เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย 3 

                                  (Thai Identity and Thai Wisdom)  

CRT 2002 (CR 202) วฒันธรรมความเช่ือของไทย 3 

                             (Thai Cultural Beliefs)  

CRT 2031 (CR 231) วฒันธรรมอาหาร 3 

                             (Food Culture)  

**TOM 2101 (TO 201)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 

                                   (Tourism Industry)     

    12.3.2 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี จาํนวน 12 หน่วยกิต  

 หน่วยกิต 

**CRT 2001 (CR 201) ศิลปะไทย   3 

                                   (Thai Arts)  

CRT 2008 (CR 208)วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและการนวด 

                                  แผนไทย 

3 

                                  (Culture of Thai Therapy and Traditional  

                                   Massage) 

 

CRT 2032 (CR 232) ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 3 

                                   (Local Products for Tourism)  

CRT 3001 (CR 301) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคเหนือ 3 

                                    (Culture for Tourism in the North)  

CRT 3002 (CR 302) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคอีสาน 3 

                                    (Culture for Tourism in the North - East)  

CRT 3003 (CR 303) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคใต ้ 3 

                                   (Culture for Tourism in the South)  

**CRT 3004 (CR 304) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 1 3 

                             (Culture for tourism in the Central Region 1)  
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**CRT 3005 (CR 305) วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 2 3 

                             (Culture for tourism in the Central Region 2)  

     CRT 3007 (CR 307) ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 3 

                                     (Thai Music, Dances, and Performance)  

 **CRT 4033 (CR 433)  การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่ง 

                                        สถานท่ีเชิงวฒันธรรม 

3 

                                      (Cultural Landscaping and Decorating)  
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คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

AGR 1003  การเกษตรเบ้ืองตน้        3(3-0-9) 

(AG 103)    (Introduction to Agriculture) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวชิาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสาํคญัในสังคมปัจจุบนั และ

ศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดัการเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social important 

and environment studies. 

ART 1003  ศิลปวจิกัษณ์  2(2-0-4) 

(AR 103)    (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะสาํคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้คุณค่าและลีลา

ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style 

of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 

**BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-9) 

(BI 103)     (Introduction to Biology) 

      (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวติ หลกัเบ้ืองตน้ของชีววทิยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และชีววทิยา

สาํหรับชีวติประจาํวนั 

(Not open to science students) 

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

for everyday life. 

    CMS 1003  เคมีเบ้ืองตน้  3(3-0-9) 

 (CM 103)  (Introduction to Chemistry) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

  วทิยาศาสตร์ทางเคมีและการประยกุต ์เนน้หลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป และการ

ประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

(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 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0-6) 

(EC 103)    (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวชิาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ให้

ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววชิาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะ

ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การออม การ

ลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค ์อุปทาน การคลงั การคา้ระหวา่งประเทศ 

รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production, 

consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of competition 

demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public 

finance, trade, national income, economic planning, and related topics. 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั   3(2-2-5) 

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

ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน ศพัท ์และสาํนวนท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั โดยเน้น 

การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยค และการ

รักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความ โดยการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่างๆ ทั้งน้ี   

โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่างๆ 

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

with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance 

with punctuation and conjunctions.      

ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป      3(2-2-5) 

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

  ศึกษาลกัษณะของประโยคและศพัทท่ี์ใชอ้ยูท่ ัว่ไป โดยเนน้การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ด้วย 

รูปประโยค ลกัษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความ   

โดยใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่างๆ 



 42 

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

sentence structure and components with the emphasis on sentence continuance with 

punctuation and conjunctions.           

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 

(EN 201) (Reading for Comprehension) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความสั้นๆ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง โดยเนน้เร่ืองความสามารถในการกาํหนดได้

ดว้ยหลกัเกณฑว์า่ คาํวลี ประโยค และขอ้ความต่างๆ ส่ือความหมายในส่วนใดบา้ง ส่ือความหมาย

อยา่งไร และส่ือความหมายวา่อยา่งใด ซ่ึงจะครอบคลุมไปถึงเร่ืองการใชอุ้ปสรรคและปัจจยั การ

ใชเ้คร่ืองสังเกตในปริบท (Contextual clues) ตลอดจนวธีิใชพ้จนานุกรมและวธีิเลือกความหมาย

ของศพัทต์ามพจนานุกรมมาใชโ้ดยถูกตอ้งกบัความหมายของประโยคและขอ้ความ 

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  การอ่านตีความภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 

(EN 202)   (Interpretative Reading) 

  ศึกษาวธีิและฝึกจบัประเด็นสําคญั เก็บรายละเอียดท่ีสาํคญัและจบัเจตนาของขอ้ความต่างๆ ท่ีอ่าน  

 และศึกษาวธีิและฝึกอ่านอยา่งเร็วดว้ยความเขา้ใจ เพื่อคน้หาสาํรวจหรือทบทวนขอ้มูลต่างๆ 

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 การออกเสียงภาษาองักฤษ        3(2-2-5) 

(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงในภาษาองักฤษทั้งเสียงสระ พยญัชนะ เสียงหนกัเบา (Stress) และทาํนอง

เสียง (Intonation) โดยอาศยัคาํอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้สัญลกัษณ์

ทางสัทศาสตร์ เพื่อประโยชน์การเทียบเสียงในพจนานุกรม 

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  การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้    3(2-2-5) 

(EN 204) (Controlled Conversation) 

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคป์ระกอบ ในกระบวนการสนทนาและฝึกสนทนา  

ในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูใ้ชภ้าษาองักฤษมกัจะสนทนากนั โดยเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานและธรรม

เนียมปฏิบติัท่ีควบคู่กบัเร่ืองท่ีสนทนา ตลอดจนท่าทางท่ีใชป้ระกอบกบัถอ้ยคาํและประโยคตาม

แบบเจา้ของภาษา หวัขอ้สนทนาและประโยคต่างๆ  ท่ีใชส้นทนาเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น

บทเรียน 

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

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

ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น      3(2-2-5) 

 (English Sentences and Short Paragraphs) 

 ศึกษาลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ใหส่ื้อความหมายท่ีตอ้งการ โดยเร่ิม 

 จากเอกตัถประโยคไปสู่อเนกตัถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

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

 Paragraph writing. 

  GAS 1001   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ     2(2-0-4) 

   (GS 101)      (Sports and exercise for Health) 

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย  

สาํหรับสุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐม         

พยาบาล และการฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health  

promotion and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from sports  

injuries. 

GAS 2601   กรีฑา 1         2(2-0-4) 

(GS 251)     (Track and Field 1) 

         ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนาม 

        กรีฑา 

        Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic umpiring;  

                     preparing track and field playing field. 
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GAS 2611  วา่ยนํ้า 1         2(2-0-4) 

(GS 241)     (Swimming 1) 

         ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

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

GAS 2701  ฟุตบอล 1         2(2-0-4) 

(GS 271)     (Soccer 1) 

        ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

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

GAS 2711   บาสเกตบอล 1        2(2-0-4) 

(GS 281)     (Basketball 1) 

        ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสิน 

                   บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

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

GAS 2721   วอลเลยบ์อล 1        2(2-0-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

        ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

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

                     refereeing. 

GAS 2801   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย      2(2-0-4) 

(SS 237)      (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม    

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

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

                    body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

GAS 2802   เกมเบด็เตล็ด         2(2-0-4) 

(GS 231)     (Minor Game) 

        ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

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

GAS 2803  กิจกรรมเขา้จงัหวะ        2(2-0-4) 

(GS 233)    (Rhythmic Activities) 

       ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเตน้รํา 

                  พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

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

                   performing folk dance, creating rhythmic activities. 

GAS 3504  ตะกร้อ         2(2-0-4) 

(GS 375)    (Takraw) 

       ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปัคตะกร้อ กติกาและการเป็นผู ้

                  ตดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปัคตะกร้อ 

       Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw, sapak  

                    takraw; rules; and refereeing, particularly, of sapak takraw. 

GAS 3601   เทนนิส 1         2(2-0-4) 

(GS 341)     (Tennis 1) 

        ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

       Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 

GAS 3801   ศิลปป้องกนัตวั        2(2-0-4) 

(GS 343)     (Self-Defense) 

       ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

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

GAS 4605   แบดมินตนั         2(2-0-4) 

(GS 448)     (Badminton) 

        ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

       Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and instructing. 
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GAS 4804  โยคะ         2(2-0-4) 

(GS 440)     (Yoga) 

       ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

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

      Become  yoga leader or instructor. 

GLY 1003   ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้        3(3-0-6) 

(GY 103)     (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวทิยา กระบวนการทางธรณีวทิยา แร่ และ หิน         

และซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

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

       minerals, rocks and fossils. 

HED 1101  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต       2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life 

        ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ 

                   ร่างกาย เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ  

       และปัญหาสุขภาพของบุคคล 

       Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function though  

                    good health practice and health promotion, components of health program, personal health  

                    problem. 

HIS 1001 อารยธรรมตะวนัตก  3(3-0-6) 

(HI 101)     (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเนน้

ลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from 

ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of Western civilization and  

its dominance in the world since the 18th century. 
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HIS 1002  อารยธรรมตะวนัออก  3(3-0-6) 

(HI 102)     (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสาํเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยคุโบราณถึงยคุ

ใหม่ โดยเนน้เฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทายของ

อารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity 

to modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern 

civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern times. 

HIS 1201  พื้นฐานวฒันธรรมไทย  3(3-0-6) 

(HI 121)     (Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการ 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

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

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

LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  3(3-0-6) 

(LW 104 )   (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล             และ

ความสามารถ  สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล 

ความสามารถนิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and  

capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  2(2-0-4) 

(IS 101)      (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสาํคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั  

ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วธีิการคน้ควา้ การทาํรายงานและ 

การอา้งอิงในงานวชิาการ 

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  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

(IT 105)      (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆ ของ

คอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

ใชค้อมพิวเตอร์ 

History  of  computer, number system, components of computer system: hardware, Software; 

data communication, computer network, various types of information systems, programming 

development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer 

using. 

   MET 1003   อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental of Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่นและ

ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้าและการควบแน่น ความกดอากาศ

และลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบของลมฟ้า

อากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง 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 ดนตรีวจิกัษณ์  2(2-0-4) 

(MU 103)    (Music Appreciation) 

ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง  ๆลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนกั

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้ 

เก่ียวกบัดนตรีไทย 
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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  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 

(MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตให้นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

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

principle and probability. 

PHI 1003  ปรัชญาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

(PY 103)     (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์  

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณ 

จนถึงสมยัปัจจุบนั 

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  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

 (Introduction to Physics) 

 หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน  

 ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพือ่การส่ือสารอะตอมและควอนตมั   

 การแปลงนิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

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

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

nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   
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   POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0-6) 

(PS 103)      (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวทิยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการใหญ่ๆ 

ในเร่ืองของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษาประเด็น

สาํคญั ๆ  ในทางประวติัศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพฒันาประชาธิปไตย แนวความคิด

และพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics, 

government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as 

political development, democracy development, political ideology and behavior, international 

relations and public administration. 

   PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 

(PC 103)  (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา พื้นฐานทางสรีรวิทยา

เก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และ

แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั และพฤติกรรมทางสังคม  

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, 

sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion and 

motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต)  3(3-0-9) 

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

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการและยทุธศาสตร์การพฒันา 

การเรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คู่คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สาํนึกนาํในการดูแลรับผดิชอบต่อบา้นเมือง ความรู้ความเขา้ใจ

ในหลกัการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง การประยกุต์

ทฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไข 
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ความรู้และคุณธรรม 

Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning 

development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, 

intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, human 

dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an 

understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national cultural principles; 

local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief in conserving natural 

resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and 

capability of self-learning on a continuous basis, the application of theories into practice 

according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of 

knowledge and morality conditions. 

   SCI 1003 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน        3(3-0-9) 

(SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัชีวติประจาํวนั โดยเนน้การใชว้ทิยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววทิยา ดาราศาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวติและการเป็นอยู ่

ท่ีดีข้ึนของมนุษย ์

(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    สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

(SO 103)     (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัสังคม วฒันธรรมและ 

แบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ของคนใน

สังคมในแง่ต่างๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบน การควบคุมทางสังคม

และการเปล่ียนแปลงทางสังคม การนาํเอาความรู้ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุต ์
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2ใชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and 

anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, social 

institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and environment, 

including the various interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, 

deviant behavior, social control and social change, as well as the application of sociological  

and anthropological knowledge to the present conditions in societies. 

STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 

(ST 103)      (Introduction to Statistics) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต ์ความเบ ้ 

ความสูงของยอดโคง้ ความน่าจะเป็น การซกัตวัอยา่ง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบ

ขอ้สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

(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 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย  3(3-0-6) 

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

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบประโยค 

ตลอดจนการใชร้าชาศพัทแ์ละสาํนวนไทย เพื่อนาํไปใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พดู 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  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 

(TH 102)     (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั  

การแบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 
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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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คําอธิบายรายวชิา 

หมวดสหกจิศึกษา 

RAM 3000  สหกิจศึกษา         9(0-40-10) 

(RU 300)    (Cooperative Education) 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ”  (Learning  By Doing)  

 นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต  เป็นเวลา  

 ไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั ตอ้งจดัทาํโครงการหรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

 โดยมีอาจารยนิ์เทศของมหาวิทยาลยั ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติั 

 งานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 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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คําอธิบายกระบวนวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

วชิาเอกบังคับ 

**CRT 1003  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย       3 (3-0-9) 

(CR 103)    (Thai Identity and Thai Wisdom) 

      ศึกษาประวติัศาสตร์และความเป็นมาของราชอาณาจกัรไทย เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ท่ีปรากฏ 

      เด่นชดั โดยศึกษาลกัษณะนิสัย แนวคิด คตินิยม การดาํรงชีวติ ครอบครัว สังคม การปกครอง  

 มารยาท การบริการ รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ปราชญท์อ้งถ่ิน และนวตักรรมสมยัใหม่ 

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  การช่างสิบหมู่ และศิลปะไทยประยกุต ์รวมทั้งอิทธิพลของศิลปะต่างชาติท่ี

ปรากฏในสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และศิลปวตัถุ รวมทั้งแหล่งศิลปกรรมท่ีสาํคญัดา้น 

การท่องเท่ียวไทย 

 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 วฒันธรรมความเช่ือของไทย       3 (3-0-6) 

(CR 202) (Thai Cultural Beliefs) 

 ศึกษาความเช่ือของไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและเป็นปรากฏการณ์ของสังคม ในภูมิภาคต่างๆ 

 A study of Thai beliefs concerning ways of life and social phenomena in various  

 regions of Thailand. 

*CRT 4041 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 1     3 (3-0-6) 

  (English for Cultural Tourism 1) 

  ศึกษาภาษาองักฤษดา้นการฟังและพดูท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว 

  แหล่งท่องเท่ียว และธุรกิจดา้นท่ีพกั (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย)์ รวมทั้ง การตอบขอ้ 

  ซกัถาม การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการแกปั้ญหา 
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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 ภาษาองักฤษของวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 2     3 (3-0-6) 

  (English for Cultural Tourism 2) 

  ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานมคัคุเทศก ์ไดแ้ก่ ศิลปะและวฒันธรรม งานประเพณีและ 

  เทศกาล การแสดงอาหาร ผลิตภณัฑป์ระจาํทอ้งถ่ิน ผา้ เคร่ืองประดบัและอญัมณี การนวด 

  และสปา รวมทั้งประวติัศาสตร์ พุทธศาสนา วดั และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญั 

 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 สัมมนาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว      6 (0-12-12) 

(CR 409) (Seminar in Cultural Tourism) 

 ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย 

 ใหน้กัศึกษาร่วมมือกนัจดัการเดินทางแลว้รวบรวมขอ้มูลและประสบการณ์มาอภิปราย  

 วเิคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคต  โดยนาํเสนอ 

 เป็นกลุ่มในชั้นเรียนพร้อมทั้งทาํรายงาน 

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 วฒันธรรมและศาสนา        3 (3-0-6) 

(PY 101) (Cultures and Religions) 

ศึกษาความหมายของวฒันธรรม วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก วฒันธรรมไทยในอดีต 

และปัจจุบนั ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัศาสนา ศาสนาต่างๆ              

ในโลกปัจจุบนั สาระสาํคญัท่ีควรศึกษาในศาสนาต่างๆ 
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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 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว       3 (3-0-9) 

(TO 201) (Tourism Industry) 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ แนวคิด ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียว พฒันาการของ 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความสาํคญัและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว การขนส่ง และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 

นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐ และบทบาทขององคก์รต่างๆ รวมทั้งขอ้กาํหนด 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

                    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 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว       3 (3-0-9) 

(TO 202) (Tourist Behavior) 

ศึกษาความหมาย ความสาํคญัของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ปัจจยัและแรงจูงใจ กระบวนการ 

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว การจาํแนกประเภทและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตามวยั 

เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้พฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งรูปแบบ กิจกรรม พฤติกรรม 

ท่ีแตกต่างกนัทางสังคม วฒันธรรม ศาสนา และภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

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. 

 



 58 

**TOM 3101 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1       3 (3-0-9) 

(TO 301) (Tourism Business Management 1) 

ศึกษาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ

ท่องเท่ียว การวางแผนและดาํเนินงานนาํเท่ียว ตวัแทนการเดินทางท่องเท่ียว การบริหารงาน

ภายในองคก์ร การจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การคิดตน้ทุนกาํไร การเขียนรายงาน การ

จดัการเดินทาง ความสัมพนัธ์และการทาํธุรกิจร่วมกบัธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม  

การบริการเดินทางท่องเท่ียว รวมทั้งจรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว 

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 หลกัการมคัคุเทศก ์        3 (3-0-9) 

(TO 401) (Tourist Guide) 

ศึกษาความหมาย ความสาํคญัของมคัคุเทศก ์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คุณสมบติับทบาท

หนา้ท่ี จรรยาบรรณ การปฏิบติังานของมคัคุเทศก ์วาทศิลป์ และเทคนิคการนาํชม ตลอดจน

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมคัคุเทศก ์ ระเบียบพิธีการเขา้ – ออก ราชอาณาจกัร งานบริการของ  

สายการบิน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรงแรม การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  การใหค้วามปลอดภยั     

แก่นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ  รวมทั้งกฎระเบียบและ       

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื       3 (3-0-9) 

(TO 402) (Sustainable Tourism) 

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด  การพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื        

โดยเนน้หลกัการและการดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ            

การส่ือความหมายการท่องเท่ียวธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวชุมชน การ
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ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ี      

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว 

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. 

 

วชิาเอกเลอืก 

CRT 2003 คติชนและนิทานพื้นบา้นของไทย       3 (3-0-6) 

(CR 203) (Thai Folklore and Folktales) 

ศึกษาคติชนและนิทานพื้นบา้นไทยในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรม การจาํแนกประเภทของนิทานและ

บทบาทหนา้ท่ีในสังคม โดยเนน้ความสาํคญัและการตีความทางวฒันธรรมของเร่ืองเล่าในทอ้งถ่ิน 

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 คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณีไทย     3 (3-0-6) 

(CR 204) (Ethics and Morality in Thai Literary Works and Tradition) 

               ศึกษาคติธรรมในวรรณกรรมในยคุสมยัต่าง ๆ และคติธรรมท่ีเป็นรากฐานของประเพณีต่าง 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) 

ศึกษาพุทธศาสนาในดา้นต่างๆ  ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาต่อวถีิชีวติ วฒันธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งธรรมสัญจร การปฏิบติั 

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 วฒันธรรมการแต่งกายและเคร่ืองประดบัไทย     3 (3-0-6) 

(CR 207) (Culture on Thai Clothing and Accessories) 

                     ศึกษาวฒันธรรมดา้นเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั และผา้ของไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ 

                    A cultural study of Thai clothing, accessories, and fabrics in various regions. 

CRT 2008 วฒันธรรมการบาํบดัรักษา และการนวดแผนไทย     3 (3-0-6) 

(CR 208) (Culture of Thai Therapy and Traditional Massage) 

ศึกษาวฒันธรรมการรักษาแบบแพทยแ์ผนไทย การนวดแผนไทย การบาํบดัดว้ยวธีิต่างๆ  

กล่ินบาํบดั  (อโรมา) วารีบาํบดั (สปา) 

 A cultural study of Thai traditional medication, Thai massage, various aspects of  

 therapy like aromatherapy, and spa. 

CRT 2031 วฒันธรรมอาหาร        3 (3-0-6) 

(CR 231) (Food Culture)   

 ศึกษาวฒันธรรมทางดา้นอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวมทั้งมารยาท การบริการ  

 และการจดัโต๊ะอาหาร  

 A study of food culture: Thai and international cuisines including table manners, serving,  

 and table setting. 

CRT 2032 ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 

(CR 232) (Local Products for Tourism) 

 ศึกษาผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสินคา้สาํหรับ 

 นกัท่องเท่ียว 

 A study of famous agricultural and local products, especially products well-known  

 among tourists. 

CRT 3001 วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคเหนือ      3 (3-0-6) 

(CR 301) (Culture for Tourism in the North) 

 ศึกษาวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินของภาคเหนือ วถีิชีวติ อาชีพ สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว  

 และผลิตภณัฑ ์  

A cultural study of the northern region: way of life, occupations, famous places, tourist 

attractions and products. 
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CRT 3002 วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคอีสาน      3 (3-0-6) 

(CR 302) (Culture for Tourism in the North-East) 

 ศึกษาวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินของภาคอีสาน วถีิชีวติ อาชีพ สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว และ 

 ผลิตภณัฑ ์  

A cultural study of the north-eastern region: way of life, occupations, famous places, tourist 

attractions and products. 

CRT 3003 วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคใต ้      3 (3-0-6) 

(CR 303) (Culture for Tourism in the South) 

 ศึกษาวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินของภาคใต ้วถีิชีวติ อาชีพ สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว และ 

 ผลิตภณัฑ ์  

 A cultural study of the southern region: way of life, occupations, famous places,  

 tourist attractions and products. 

**CRT 3004 วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 1     3 (3-0-6) 

(CR 304) (Culture for Tourism in the Central Region 1) 

ศึกษาวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน วถีิชีวติ อาชีพ สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑข์อง

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ และจงัหวดัชลบุรี 

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 วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวภาคกลาง 2     3 (3-0-6) 

(CR 305) (Culture for Tourism in the Central Region 2) 

ศึกษาวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินของ 15 จงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคกลาง วถีิชีวติ อาชีพ สถานท่ีสาํคญั 

แหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑ ์ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ และ

จงัหวดัชลบุรี 

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) 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัดนตรีไทย เพลงไทย นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย 

                     An introduction to Thai music, songs, dances, and performances. 

CRT 3009 วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์ไทย     3 (3-0-6) 

(CR 309) (Cultural Beliefs  in Thai Astrology) 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของวฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์ไทย การทาํนายเบ้ืองตน้ ฤกษย์าม 

การตั้งช่ือ การดูลกัษณะ การดูลายมือ โดยเนน้ความรู้ท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในอาชีพ 

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 วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์จีน     3 (3-0-6) 

(CR 3108) (Cultural Beliefs in Chinese Astrology) 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของวฒันธรรมความเช่ือของชาวจีน และโหราศาสตร์จีน ฮวงจุย้  

โหงวเฮง้  โดยจะเนน้ความรู้ท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในอาชีพ 

 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 การพฒันาและส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว    3 (3-0-6) 

  (Cultural Development and Promotion for Tourism) 

  ศึกษาวเิคราะห์เพื่อพฒันาและส่งเสริมวฒันธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ใหเ้กิดการอนุรักษ ์

  ทาํนุบาํรุงและสร้างสรรค ์เพื่อนาํวฒันธรรมเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์แก่การท่องเท่ียว 

  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 วถีิชีวติของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย     3 (3-0-6) 

(CR 410) (Life Style of Minority  Groups in Thailand) 

ศึกษาวิถีชีวิตพื้นบา้นของชนกลุ่มน้อยในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นเร่ือง

วฒันธรรม ประเพณีปรัมปรา ภาษาและวรรณกรรมท่ีสะทอ้นในมรดกทางวฒันธรรม 

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 วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 1     3 (3-0-6) 

(CR 411) (Eastern Culture for Tourism 1) 

ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัออกของกลุ่มเอเชียใต ้อินเดีย เนปาล ศรีลงักา รวมทั้งสถานท่ี

สาํคญั แหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง และสาํนวนท่ีใชบ้่อย ๆ ในการส่ือสารกบั

นกัท่องเท่ียว 

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 วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 2     3 (3-0-6) 

(CR 412) (Eastern Culture for Tourism 2) 

ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัออกของกลุ่มเอเชียตะวนัออกไกล จีน ทิเบต ญ่ีปุ่น รวมทั้ง  

สถานท่ีสาํคญัแหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงและสาํนวนท่ีใชบ้่อยๆในการส่ือสาร 

กบันกัท่องเท่ียว 

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 วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 3     3 (3-0-6) 

(CR 413) (Eastern Culture for Tourism 3) 

ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัออกของกลุ่มเอเชียอาคเนย ์ ลาว กมัพชูา พม่า เวยีดนาม  รวมทั้ง

สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง และสาํนวนท่ีใชบ้่อย ๆ ในการส่ือสารกบั

นกัท่องเท่ียว 

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 วฒันธรรมตะวนัออกเพื่อการท่องเท่ียว 4     3 (3-0-6) 

(CR 414) (Eastern Culture for Tourism 4) 

 ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัออกของกลุ่มเอเชียตะวนัออกกลาง กลุ่มประเทศอาหรับ และ 
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ประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามต่างๆ รวมทั้งสถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ช่ือเสียง และสาํนวนท่ีใชบ่้อย ๆ ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว 

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 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 1     3 (3-0-6) 

(CR 421) (Western Culture for Tourism 1) 

 ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัตกภาคพื้นทวปีอเมริกา รวมทั้งสถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว  

 และผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง และสาํนวนท่ีใชบ้่อย ๆ ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว 

A study of western culture in American continents including famous places, tourist attractions, 

local products, and frequently used expressions for communication. 

CRT 4022 วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 2     3 (3-0-6) 

(CR 422) (Western Culture for Tourism 2) 

 ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัตกภาคพื้นทวปียุโรป รวมทั้งสถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว  

 และผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง และสาํนวนท่ีใชบ้่อย ๆ ในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว 

A study of western culture in European countries including famous places, tourist attractions, 

local products, and frequently used expressions for communication. 

 *CRT 4023  วฒันธรรมตะวนัตกเพื่อการท่องเท่ียว 3     3 (3-0-6) 

  (Western Culture for Tourism 3) 

  ศึกษาวฒันธรรมของชาวตะวนัตก ในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ไดแ้ก่ รัสเซีย 

  ยเูครน และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี ไดแ้ก่ เดนมาร์ค นอร์เวย ์สวเีดน เป็นตน้ รวมทั้ง 

  สถานท่ีสาํคญั แหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง สาํนวนท่ีใชบ้่อย ๆ ในการ 

  ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว 

  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 การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ีเชิงวฒันธรรม    3 (3-0-6) 

(CR 433) (Cultural Landscaping and Decorating) 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของการออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ีเชิงวฒันธรรมในโรงแรมท่ีพกั 

รวมทั้งการจดัสวนในบริเวณเพื่อการท่องเท่ียว  

An introduction to cultural landscape and decorating in hotels, resorts and gardens for tourism. 

  ECO 1005 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 

(EC 105) (Economics for Tourism) 

ศึกษาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้โดยเนน้ความรู้ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์กบั 

การท่องเท่ียว 

 A study of fundamental economics with an emphasis on related economic aspects  

 attributable to tourism. 

  GEO 3703 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย       3 (3-0-9) 

(GE 375) (Geography of Thailand Tourism) 

 ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งภูมิศาสตร์ 

 กบัการท่องเท่ียว ภูมิลกัษณ์ทั้งดา้นกายภาพและเศรษฐกิจ – สังคมของแต่ละภูมิภาคของไทย 

 และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก โดยเนน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชีย – แปซิฟิก ศึกษาเทคนิค 

 ทางภูมิศาสตร์เพื่อใชใ้นการจดัการและวางแผนดา้นการท่องเท่ียว แหล่งการท่องเท่ียวเชิง 

 นิเวศธรรมชาติท่ีสาํคญัในภาคต่าง ๆ การวเิคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ ปัญหาดา้นการท่องเท่ียว 

 และแนวโนม้การจดัการ 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 ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์    3 (3-0-6) 

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

ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยในดา้นการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ  

ตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์โดยสังเขป 

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 กฎหมายเบ้ืองตน้เพื่อการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 

(LW 109) (Law for Tourism) 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายกฎหมายทัว่ไป และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

              An introduction  to laws and laws for tourism 

POL 1101  การเมืองและการปกครองของไทย      3 (3-0-6) 

(PS 110) (Thai Politics and Government) 

ศึกษาสถาบนัและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวติัศาสตร์การปกครองของ 

ไทยโดยสังเขป การปกครองภายใตร้ะบบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วเิคราะห์ 

ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบนัการปกครอง ซ่ึงรวมถึงสถาบนักษตัริย ์คณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผน่ดินและการปกครองทอ้งถ่ิน 

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 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 

(SO 105) (Sociology and Anthropology for Tourism) 

ศึกษาสังคมและวฒันธรรมในมิติการท่องเท่ียว โดยเนน้ดา้นโครงสร้างทางสังคม วฒันธรรม 

ตลอดจนระบบนิเวศน์ ทั้งในดา้นส่งเสริมและควบคุมการท่องเท่ียว ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ 

จากการจดัการท่องเท่ียว ตลอดจนประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยาในการอธิบาย 

และตีความปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นผลมาจากการท่องเท่ียว 

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 การจดัการการบริการเพื่อการท่องเท่ียว     3(3-0-9) 

 (TO 304) (Services for Tourism Management) 

 ศึกษาทฤษฎีทางจิตวทิยา ความสัมพนัธ์และการนาํจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการ 

 การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การส่ือสาร และการใหบ้ริการท่องเท่ียว 
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 อยา่งมีคุณภาพ การสร้างความประทบัใจ การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการสร้างจิตสาํนึก คุณธรรม 

 และจริยธรรมในการบริการท่องเท่ียว 

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 การจดัการธุรกิจการประชุม และนิทรรศการ     3(3-0-9) 

 (TO 404)    (Business Convention and Exhibition Management) 

 ศึกษาความสาํคญัของธุรกิจ MICE ซ่ึงประกอบดว้ยการจดังานประชุม การจดัการ 

 ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั งานแสดงสินคา้และนิทรรศการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการ 

 และพิธีการ ศกัยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนยก์ลาง การจดักิจกรรม รวมถึงการ 

 วเิคราะห์ปัญหาและวธีิการแกไ้ข 

 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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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

 หลกัสูตร พ.ศ. 2549 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวฒันธรรม 

เพือ่การท่องเที่ยว 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

(2) วชิาเอก 87 หน่วยกิต 

(3)    วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วย

กติ  

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  

จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต       หน่วยกิต 

IT  105  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                              3   

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้

เลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 

1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลือก

เรียน 3 หน่วยกิต                  

หน่วยกิต 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้                                      

3   

MA  103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                        3   MTH 1003  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                               

3  

ST  103  สถิติเบ้ืองตน้                                                    3   STA 1003 สถิติเบ้ืองต้น                                                             

3  

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต        หน่วยกิต     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลือก

เรียน 3 หน่วยกิต                    

หน่วยกิต 

AG  103  การเกษตรเบ้ืองตน้                                         3   AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้                                                   

3   

BI  103  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                               3   **BIO 1001  ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                                   
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3   

CM  103  เคมีเบ้ืองตน้                                                    3  CMS 1003  เคมีเบ้ืองตน้                                                             

3   

GY  103  ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                          3   GLY 1003 ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                                    

3   

MT 103  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                      3   MET 1003  อุตุนิยมวทิยา

เบ้ืองตน้                                              

3   

PH 103  ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                     3   *PHY 1001 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                                        

3   

SC 103  วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                         3   SCI 1003 วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                                   

3   

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                     หน่วยกิต 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 

หน่วยกิต                                

หน่วยกิต 

AR 103  ศิลปวจิกัษณ์                             เลือกเรียน       3 ART 1003  ศิลปวจิกัษณ์                           

เลือกเรียน        

MU 103  ดนตรีวจิกัษณ์                             1 วชิา                                                            MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์                             

1 วชิา                    2   

HI 101  อารยธรรมตะวนัตก                   เลือกเรียน        3 HIS 1001  อารยธรรมตะวนัตก                     

เลือกเรียน  

HI 102  อารยธรรมตะวนัออก                    1 วชิา   HIS 1002  อารยธรรมตะวนัออก                   

1 วชิา                    3   

HI 121  พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                      3   HIS 1201  พ้ืนฐานวฒันธรรม

ไทย                                              

3   

IS 101  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้         2   LIS 1001 สารสนเทศและ

เทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้                  

2   

PY 103  ปรัชญาเบ้ืองตน้                                                3   PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้                                                          

3   

GS/.. SS../HA…  หมวดพลศึกษา                                   2   GAS…/HED…หมวดพลศึกษา                                                  

2   

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

 หลกัสูตร พ.ศ. 2549 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวฒันธรรม 
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3. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต                      หน่วยกิต 3. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6 

หน่วยกิต                                  

หน่วยกิต 

SO 103  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                3 SOC 1003 สงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                       

3   

LW 104  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป    เลือก LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป       เลือก  

PS 103  รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                         เรียน   3   POL 1100  รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                            

เรียน    3  

EC 103  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                     1                         ECO 1003  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                       

1           

PC 103  จิตวทิยาทัว่ไป                                           วชิา PSY 1001  จิตวทิยาทัว่ไป                                              

วชิา 

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 

หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควชิากาํหนดภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวน

วชิาละ 3 หน่วยกิต) ดงัน้ี  

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง

ตามท่ี ภาควชิากาํหนดภาษาละ 4 

กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั 

(กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกิต) 

ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิาจาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 

204 

ภาษาองักฤษ ENG 1001, ENG 

1002 และเลือกอีก 2 กระบวน

วชิาจาก ENG 2001, ENG 2002, 

ENG 2101, ENG 2102, 2401 

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                             หน่วยกิต . กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                                           

หน่วยกิต 

TH 101  ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                           3   THA 1001  ลกัษณะและการใช้

ภาษาไทย                                    

3   

TH 102  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                         3   THA 1002  ความรู้ทัว่ไปทาง
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วรรณคดีไทย                                 

3   

หมวดวชิาเอก 87 หน่วยกติ หมวดวชิาเอก 87 หน่วยกติ 

1. วชิาเอกบังคบั 60 หน่วยกติ                                  หน่วยกติ 1. วชิาเอกบังคบั 39 หน่วยกติ                                              

หน่วยกติ 

CR 103  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย                            3 **CRT 1003  เอกลกัษณ์และภูมิ

ปัญญาไทย                                3 

CR 201  ศิลปะไทย                                                         3 **CRT 2001  ศิลปะไทย                                                             

3  

CR 202  วฒันธรรมความเช่ือของไทย                            3    CRT 2002  วฒันธรรมความ

เช่ือของไทย                                 

3 

CR 203  คติชนและนิทานพ้ืนบา้นของไทย                    3 *CRT 4041 ภาษาองักฤษของ

วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 1      

3 

CR 205  พทุธศาสนาในประเทศไทย                              3 *CRT 4042 ภาษาองักฤษของ

วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 2      

3 

CR  208  วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและ                        3 

การนวดแผนไทย              

**CRT 4049   สมัมนา

วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว                    

6 

CR 231  วฒันธรรมอาหาร                                              3      PHI 1001  วฒันธรรมและ

ศาสนา                                           

3 

CR 232  ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียว                  3 **TOM 2101 อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว                                    

3 

CR 307  ดนตรี นาฎศิลป์ และการแสดงของไทย            3 **TOM 2103  พฤติกรรม

นกัท่องเท่ียว                                        

3 

CR 409  การศึกษาภาคสนาม                                          6 **TOM 3101  การจดัการธุรกิจ

ท่องเท่ียว 1                                 

3 

EN 323  ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1                       3 **TOM 4101 หลกัการ

มคัคุเทศก ์                                               
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3 

EN 410  ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2                       3 **TOM 4102  การท่องเท่ียว

แบบยัง่ยนื                                       

3 

PY 101  วฒันธรรมและศาสนา                                       3  
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PS 110  การเมืองและการปกครองของไทย                    3  

TO 201  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                               3  

TO 202  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว                                    3  

TO 301  การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1                             3  

TO 401  หลกัการมคัคุเทศก ์                                          3  

TO 402  การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื                                   3  

2. วชิาเอกเลอืก 27 หน่วยกติ 2. วชิาเอกเลอืก 48 หน่วยกติ 

โดยเลือกเรียน 9 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี โดยเลือกเรียน 16 กระบวนวชิา 

จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

CR 204  คติธรรมในวรรณกรรมและประเพณีไทย        3 CRT 2003 คติชนและนิทาน

พ้ืนบา้นของไทย                             

3 

CR 207  วฒันธรรมการแต่งกายและเคร่ืองประดบัไทย  3 CRT 2004  คติธรรมใน

วรรณกรรมและประเพณีไทย                

3  

CR 301  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคเหนือ              3 CRT 2005 พทุธศาสนาใน

ประเทศไทย                                      

3     

CR 302  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคอีสาน             3 CRT 2007  วฒันธรรมการแต่ง

กายและเคร่ืองประดบัไทย            

3   

CR 303  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคใต ้                 3 CRT 2008  วฒันธรรมการ

บาํบดัรักษาและ                                
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3 

                                  การนวด

แผนไทย             

CR 304  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 1           3 CRT 2031 วฒันธรรมอาหาร                                                      

3                                               

CR 305  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 2           3 CRT 2032  ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน

เพ่ือการท่องเท่ียว                         

3                   

CR 309  วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์ไทย         3 CRT 3001 วฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียวภาคเหนือ                      

3                              

CR 318  วฒันธรรมความเช่ือทางโหราศาสตร์จีน           3 CRT 3002 วฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียวภาคอีสาน                     

3          

CR 410  วถีิชีวติของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย          3 CRT 3003 วฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียวภาคใต ้                         

3            

CR 411  วฒันธรรมตะวนัออกเพ่ือการท่องเท่ียว 1        3 **CRT 3004 วฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียวภาคกลาง 1               3       

CR 412  วฒันธรรมตะวนัออกเพ่ือการท่องเท่ียว 2        3 **CRT 3005  วฒันธรรมเพ่ือ

การท่องเท่ียวภาคกลาง 2              

3        

CR 413  วฒันธรรมตะวนัออกเพ่ือการท่องเท่ียว 3        3 CRT 3007  ดนตรี นาฎศิลป์ 

และการแสดงของไทย                  

3       

CR 414  วฒันธรรมตะวนัออกเพ่ือการท่องเท่ียว 4        3 CRT 3009  วฒันธรรมความเช่ือ

ทางโหราศาสตร์ไทย               3          

CR 421  วฒันธรรมตะวนัตกเพ่ือการท่องเท่ียว 1          3 CRT 3018  วฒันธรรมความเช่ือ

ทางโหราศาสตร์จีน                 3             

CR 422  วฒันธรรมตะวนัตกเพ่ือการท่องเท่ียว 2          3 *CRT 3031 การพฒันาและ

ส่งเสริมวฒันธรรมเพ่ือการ

ท่องเท่ียว    3 

CR 433  การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ี       3 CRT 4010 วถีิชีวติของชนกลุ่ม

นอ้ยในประเทศไทย                   

3         
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              เชิงวฒันธรรม CRT 4011 วฒันธรรมตะวนัออก

เพ่ือการท่องเท่ียว 1                  3      

EC 105  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว                       3 CRT 4012 วฒันธรรมตะวนัออก

เพ่ือการท่องเท่ียว 2                  3    

HI 224  ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแตส่มยัแรกเร่ิมถึง          3 CRT 4013 วฒันธรรมตะวนัออก

เพ่ือการท่องเท่ียว 3                  3       

              สมยัรัตนโกสินทร์ CRT 4014 วฒันธรรมตะวนัออก

เพ่ือการท่องเท่ียว 4                  3      

LW 109  กฎหมายเบ้ืองตน้เพ่ือการท่องเท่ียว                3 CRT 4021 วฒันธรรมตะวนัตก

เพ่ือการท่องเท่ียว 1                    

3 
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SO 105  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว     3 CRT 4022 วฒันธรรมตะวนัตก

เพ่ือการท่องเท่ียว 2                      

3    

 *CRT 4023 วฒันธรรมตะวนัตก

เพ่ือการท่องเท่ียว 3                   3  

 **CRT 4033  การออกแบบภูมิ

ทศัน์และตกแต่งสถานท่ี             

3 

                        เชิงวฒันธรรม 

ECO1005  เศรษฐศาสตร์เพ่ือ

การท่องเท่ียว                                 

3 

 GEO 3703  ภูมิศาสตร์การ

ท่องเท่ียวไทย                                    

3   

 HIS 2024  ประวติัศาสตร์ไทย

ตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึง                    

3 



 76 

                                   สมยั

รัตนโกสินทร์                                           

 LAW 1009   กฎหมายเบ้ืองตน้

เพ่ือการท่องเท่ียว                        

3 

 POL 1101  การเมืองและการ

ปกครองไทย                                 

3 

 SOC 1005  สงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยาการท่องเท่ียว              

3 

 **TOM 2102  การจดัการการ

บริการเพ่ือการท่องเท่ียว              

3 

 **TOM 4103  การจดัการธุรกิจ

การประชุมและนิทรรศการ      3 

                                    

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1)  นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

2) นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวชิาสห

กิจศึกษาแทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนด

ไวใ้นหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและมี      หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต จึงสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวดวชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการ

คดัเลือกตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัดว้ย 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้

หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1) นกัศึกษาจะเลือกเรียน

กระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิด

สอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียน

เป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเฉพาะ

ดา้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 

หน่วยกิต 

 

2)นกัศึกษาสามารถเลือก

กระบวนวชิา RAM 3000   สห

กิจศึกษา (Cooperative 

Education) จาํนวน 9 หน่วยกิต 

แทนหมวดวชิาเลือกเสรี และ

นกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิา 

ใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน
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มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ า

กบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเฉพาะ ดา้น  

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 

 

 

หลกัสูตรวชิาโทวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

 หลกัสูตร พ.ศ. 2549  

หลกัสูตรวชิาโทวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

จาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต ประกอบดว้ย                                   ไม่แตกต่าง 

       (1)  วชิาโทบงัคบั  12 หน่วยกิต  

        (2)  วชิาโทเลือก   12 หน่วยกิต  

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

CR 103  เอกลกัษณะและภูมิปัญญาไทย                             3 **CRT 1003 เอกลกัษณะและภูมิปัญญาไทย                             3 

CR 202  วฒันธรรมความเช่ือของไทย                                3 CRT 2002 วฒันธรรมความเช่ือของไทย                                    3 

CR 231  วฒันธรรมอาหาร                                                 3 CRT 2031  วฒันธรรมอาหาร                                                     3 

TO 201  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                                  3 **TOM 2101  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                                 3 

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี  

จาํนวน 12 หน่วยกิต จาํนวน 12 หน่วยกิต 

CR 201 ศิลปะไทย                                                              3 **CRT 2001  ศิลปะไทย                                                            3 

CR 208 วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและ                              3 

              การนวดแผนไทย 

CRT 2008  วฒันธรรมการบาํบดัรักษาและ                                3 

                    การนวดแผนไทย 

CR 232 ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียว                      3 CRT 2032  ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียว                        3 

CR 301 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคเหนือ                  3 CRT 3001  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคเหนือ                    3 

CR 302 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคอีสาน                 3 CRT 3002  วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคอีสาน                   3 

CR 303 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคใต ้                     3 CRT 3003 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคใต ้                        3 

CR 304 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 1               3  **CRT 3004 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 1              3 

CR 305 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 2               3 **CRT 3005 วฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวภาคกลาง 2              3 

CR 307 ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย               3 CRT 3007  ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงของไทย                 3 

CR 433 การออกแบบภูมิทศัน์และตกแต่งสถานท่ี             3 **CRT 4033  การออกแบบภูมิทศัน์และตกแตง่สถานท่ี           3 

             เชิงวฒันธรรม                       เชิงวฒันธรรม 
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ภาคผนวก ค 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
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ภาคผนวก ง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ 

การศึกษา 

คณะกรรมการ

พฒันา

หลกัสูตร 

1 นางสาวนงเยาว ์

ชาญณรงค ์

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ศาสนา

เปรียบเทียบ 

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาสัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2525 

 

2518 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

2 นางผะอบ 

จึงแสงสถิตยพ์ร 

อาจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบั 2) 

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ไทย 

ไทย 

2520 

2515 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

3 นายขจร  วีระใจ  พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

พฒันาสังคม 

 

รัฐศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2531 

 

2521 

ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก 

4 นางสาวยวุดี 

นิรัตน์ตระกูล 

 M.A. 

 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

Tourism 

Specialization 

ส่ิงแวดลอ้ม

ศึกษา 

การเงิน 

 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

Italy 

 

ไทย 

 

ไทย 

1999 

 

2530 

 

2525 

ผูท้รงคุฒวฒิุ

ภายนอก 

5 นายบรรพต  

 ชยัสงคราม 

 สส.ม. 

 

B.A. 

 

B.A 

การบริหาร

สงัคม 

สงัคม

สงเคราะห์ 

สงัคมวิทยาและ

อาชญาวิทยา 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวฯ 

 

University of Stockholm 

 

University of Stockholm 

ไทย 

 

สวีเดน 

 

สวีเดน 

2548 

 

2529 

 

2528 

 

ผูท้รงคุฒวฒิุ

ภายนอก 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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                                                   ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

    

1. ช่ือ - สกุล นางสาวนงเยาว ์ ชาญณรงค ์

        ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์

 คุณวุฒิ                    

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ 
ปีทีสํ่าเร็จ 

การศึกษา 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไทย 2518 

อ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวทิยาลยัมหิดล ไทย 2525 

      

 ผลงานทางวชิาการ  

  ตํารา   

    นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2542). วฒันธรรมและศาสนา. กรุงเทพ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

    นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2545). ปรัชญาอินเดียสมยัโบราณ. กรุงเทพ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง    

    นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2545). ศาสนากบัสังคม. กรุงเทพ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  งานวจัิย                 

    นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2546). อิทธิพลของศาสนายดูาห์ท่ีมีต่อชนชาติยวิ. (ทุนวจิยั)    

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง            

    นงเยาว ์ ชาญณรงค ์ และคณะ. (2528). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสอบตกวชิาพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง            

  บทความวชิาการ               

   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "ไพร่ ผูดี้ ชนชั้นศกัดินา" วารสารรามคาํแหง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   
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   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "วฒันธรรมความเช่ือเร่ือง เสือ" วารสารรามคาํแหง   

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง            

   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "อาถรรพเ์ลข 8" วารสารรามคาํแหง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "ช่างสิบหมู่" วารสารรามคาํแหง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "ชาวเชนผูถื้ออหิงสา" วารสารรามคาํแหง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง     

   นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ (2553). "วฒันธรรมอาหาร" วารสารรามคาํแหง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบัน  CRT 1003, CRY 2001, PHI 1001   

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง PHI 2203, PHI 4402     

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 
 

2.  ช่ือ-สกุล  นางสุมารีย ์   อิงคนารถ 
     ตําแหน่งทางวชิาการ    รองศาสตราจารย ์    
     คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

อ.ม. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2518 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2516 

 

     ผลงานทางวชิาการ 
 1. สุมารีย ์อิงคนารถ, และอจัฉรา ไล่สัตรูไกล(2553). ประโยคและศัพท์ (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพ: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 2. สุมารีย ์อิงคนารถ. วรรณคดีอเมริกนัสมัยก่อตั้งประเทศ EN 370 (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพ: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

 3. สุมารีย ์อิงคนารถ. (2553). วรรณคดีอเมริกนัสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม EN 372 (EN 381)(

พิมพค์ร้ังท่ี 1) . กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

     บทความวชิาการ-วจัิย 

 1. สุมารีย ์อิงคนารถ.   e – Learning: Bridging the Gap between Theory and Practice ตีพิมพใ์น 

Proceedigs of International Conference 2008 หนา้ 37 – 38  

 2. สุมารีย ์อิงคนารถ.  The Great Gatsby : a  Classic  American  Novel  วารสารรามคําแหง   ปีท่ี 

25  ฉบบัท่ี 3  กรกฎาคม – กนัยายน 2551  หนา้ 1 – 8  
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 3. สุมารีย ์อิงคนารถ.   Gulliver’s Travels : a   Social Satire ตีพิมพใ์น วารสารรามคําแหง   ปีท่ี 25    

ฉบบัท่ี 4  ตุลาคม – ธนัวาคม  2551  หนา้ 107 –  117 )  

 4 . สุมารีย ์อิงคนารถ. The Main Themes in The Catcher in The Rye ตีพิมพใ์น วารสารรามคําแหง   

ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 2  เมษายน – มิถุนายน  2552 หนา้ 74 – 83  

5.  สุมารีย ์อิงคนารถ.  Brave New World : A Scientific and Dictatorship State ตีพิมพใ์น วารสาร

รามคําแหง  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 3  กรกฎาคม – กนัยายน 2552 หนา้ 64 – 70  

6. สุมารีย ์อิงคนารถ. An Exploration into the Tangled Relations Between Men and Women In 

Sons and Lovers ตีพิมพใ์น วารสารรามคําแหง  ปีท่ี 27  ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มีนาคม 2553      หนา้ 92 – 104  

7. สุมารีย์ องิคนารถ.  Chaucer’s Attitudes  towards  Women Both Real and Unreal  ตีพิมพใ์น 

วารสารรามคําแหง  ปีท่ี 27  ฉบบัท่ี 2  เมษายน – มิถุนายน 2553 หนา้ 128 – 135  

     ภาระงานสอน      

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 9   ชัว่โมง / สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9   ชัว่โมง / สัปดาห์ 
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ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

 

3.  ช่ือ – สกุล        นางสาวนญั  เจริญพนัธ์ุศิริกุล 
     ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 

     คุณวุฒิ 
M.A. (ENGLISH) MIAMI  UNIVERSITY  2527 

อ.ม.  (ภาษาองักฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2520 

อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2517 

 

     ผลงานทางวชิาการ 

1. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. 2547. การเขียนแบบสร้างสรรค์เบือ้งต้น (EN 422) 

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

2. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. 2548. ภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการเขียนระดบั 3.  

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

3. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. 2552. ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์(EN 323) 

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

4. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. 2554. วรรณคดีสาํหรับเด็ก (EN 391) 

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

     บทความวชิาการ-วจัิย 

1. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “An Analysis of “Major Scobie” in Greene’s The Heart of the   

    Matter” วารสารราคาํแหง ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม 2545 (หนา้ 112-124)  

    จาํนวน 13 หนา้  
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2. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “Adolescents’s Idealism As Seen Through Jay Gatsby”    

    วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม – กนัยายน 2548 (หนา้ 102-113)  

     จาํนวน 12 หนา้ 

3. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “Of Mice and Men: A Good Book for Adolescents”  

    วารสารรามคาํแหง (ฉบบัมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2548) จาํนวน 5 หนา้ 

4. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “พระอจัฉริยะภาพดา้นภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

    ใน พระมหาชนก” วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2552  

    (หนา้ 66-74) 

5. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “A Comparison and Contrast between Coleridge’s             

    ‘The Nightingale’ and Keat’s ‘Ode to a Nightingale’ ” วารสารรามคาํแหง ปีท่ี 27  

     ฉบบัท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2553 (หนา้ 119-128) 

6. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “Of Mice and Men: หนงัสือท่ีคนไทยควรอ่าน” วารสาร 

    รามคาํแหง ปีท่ี27 ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม - กนัยายน 2553 (หนา้ 89-96) 

7. นญั เจริญพนัธ์ุศิริกุล. “The Dualism of Good and Evil in ‘Young Goodman Brown’  

    and ‘Rappaccini’s Daughter’ ” วารสารรามคาํแหง (ฉบบัมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2553)      

   (หนา้ 73-84) 

     ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ  3/3 

ENG 3403 (EN 323) ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์  3/3 

ENG 3901 (EN 391) วรรณกรรมสาํหรับเด็ก   3/3 

ENG 3902 (EN 392) วรรณคดียโุรป    3/3 
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ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

                        

 4.  ช่ือ - สกุล  นางผะอบ จึงแสงสถิตยพ์ร             

                   ตําแหน่งทางวชิาการ        อาจารย ์

 

   คุณวุฒิ                    

  
วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ 

ปีทีสํ่าเร็จ  

  การศึกษา  

  อ.บ. ประวติัศาสตร์ ม. ศิลปากร ไทย 2514  

  อ.ม. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) ประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2519  

                        

  ผลงานทางวชิาการ  -               

                        

  บทความวชิาการ - วจัิย                

  บทความวชิาการ                

  บทความ เร่ือง "ปัญหาการขุดคอคอดกระ" ลงในหนงัสืออกัษรศาสตร์นิพนธ์   คณะอกัษรศาสตรศาสตร์  

              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2527    

  บทความ เร่ือง "ฝร่ังเศสกบัการขดุคลองกระ" ลงในวารสารรามคาํแหง  ฉบบัมนุษยศาสตร์ ประจาํปี 2550   

               "อารยธรรมเอเชียใต"้ ในหนงัสืออารยธรรมตะวนัออก (HI 102) พ.ศ. 2551  

                        

  ภาระงานสอน (ระดบัปริญญาตรี)                  

HIS 1002  อารยธรรมตะวนัออก 
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HIS 1201  พื้นฐานวฒันธรรมไทย 

HIS 2201  ประวติัศาสตร์ไทย 1 

HIS 3401  ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้

HIS 3202  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย 

HIS 3405  ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ 

HIS 2204  ประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

HIT 2401 สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน 

 

5.  ช่ือ - สกุล    นายกอ้งสกล  กวนิรวกีุล 

     ตําแหน่งทางวชิาการ          อาจารย ์

     คุณวุฒิ 

 

ช่ือ - สกลุ วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา 
ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

นายกอ้งสกล  กวนิรวีกลุ สม.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตินิยม 

อนัดบั 1) 

มานุษยวทิยา 

ภาษาและ 

วรรณคดีองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 

2540 

 

    ผลงานทางวชิาการ   - 

    ภาระงานสอน   (ระดับปริญญาตรี) 

 ANT 3050  สังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ANT 4078 วฒันธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 

 SOC 1003  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้    

 SOC 1005  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว 

 SOC 3045  การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง 

 SOC 4068 สังคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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3ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

3ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

3พ.ศ. 2551 

 

3                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2551” 

3                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

3                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 

3                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 

3                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

                           5.1 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือ

เทียบเท่า หรือ 
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                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปและเป็น

ผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงไดป้ฏิบติังาน

มาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา

ตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จ

การศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

3                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผดิหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ี

ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

3                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ให้สมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาได้

เพียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้ น จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนในขณะท่ียงัมี

สถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวทิยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอดทั้งปีก็ได ้ทั้งน้ี

ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           7.3 ให้ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานท่ีและ

วธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่ สํานกับริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีไดก้าํหนดไวน้ั้น ให้ถือว่า

สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

                                 7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 
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                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ 

จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) หนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสําเนา จาํนวน 2 

ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตาม ขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

ตาํแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลง

นามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                                    (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํนาํหนา้

ช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                                 7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สาํเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       2 ฉบบั ใน

กรณีท่ีใช้คุณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนังสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่ง

หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้

อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

3ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สําเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํ

นาํหน้าช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) 

และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 

                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและ 

3ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศ

ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
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                           7.6 ให้คณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัเป็น

ผูอ้นุมติั ให้รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นวา่ไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ให้รายงานความเห็น

ต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่

รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัให้ตรงกบั

ความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้บงัคบั ให้มหาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทนัที โดยมหาวิทยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ินรวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็นโมฆะ 

3                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

3                         มหาวทิยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั

ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวธีิการท่ีกาํหนดไว้

ตามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวชิาท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษา

ท่ีสมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม ขอ้ 14 ทั้งน้ี 

ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวิชาตามท่ีคณะกรรมการ 

ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

3                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 

และขอ้ 14 

3                         มหาวิทยาลยัอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ได้โดยให้เป็นตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

3                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

3                         ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได ้การพิจารณารับสมคัรผูมี้

คุณวุฒิ ดงักล่าว ให้นาํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม สําหรับผูเ้คยเป็นนกัศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 

14 หาวทิยาลยัใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตาม

ผลสอบไล่ท่ีนักศึกษาสอบได้ก่อน การขอใช้สิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับ

นกัศึกษาซ่ึงเขา้ศึกษาตามวรรคแรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 
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3                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและการข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้

เป็นนกัศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง 

ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษา

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

3เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สําหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรคแรกให้

เป็นไปตามท่ี มหาวทิยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

                           11.3 เม่ือสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และรับ

ลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

3                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

3                          รหัสประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 

ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 เป็นเลข

ประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขท่ีใชต้รวจสอบเลข

ทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้คงรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิม

และให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลข

ประจาํสาขาวชิาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํคณะและเลขประจาํ สาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

3                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์

ปรึกษานั้น มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนให้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํปรึกษาการเรียน 

ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษาก็ได ้

                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียน

เรียน นกัศึกษาตอ้งใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา และ

สถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

ก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา และไดรั้บความ

เห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 

ได ้
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                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส่วนใน

ภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ี

กาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 

หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติัน้ีให้ลงนาม อนุมติัในแบบ

คาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวทิยาลยั กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลยั อาจ

ประกาศงด สอนกระบวนวชิานั้นก็ได ้

 

 

3                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

3                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี

การศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อน

ต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ให้นบัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา

แลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้น

เป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลับเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิต

สะสมให้แก่นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ี

รับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็น

การให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวชิา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

3                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน ปี

การศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second semester) และ

ภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบ

ไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 

                           15.2 มหาวทิยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) คณะใด

หรือภาควชิาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจยัในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกัศึกษาของ

มหาวทิยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํ้ ากนั 

                           15.3 สาขาวชิาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา (Course) 

กระบวนวชิาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํการสอนกระบวน

วชิาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก

มหาวทิยาลยั แต่ละกระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้
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                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา 

กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวชิาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 

ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของวชิานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํกระบวนวิชา

จาํนวนหน่วยกิต ช่ือเต็มของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของนกัศึกษาท่ี

ควรจะเรียนกระบวนวชิานั้นไดก้ารกาํหนดให้ตอ้งเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็นอาํนาจของ

คณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวชิาดงัน้ี 

3                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

3                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

3                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

3                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวิชาและ

อาจกาํหนด เลขบางตวัให้มีความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสองภาคต่อเน่ืองกนั (Two-

semester course) ให้ลงทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ีไม่สอนต่อเน่ืองกนั ให้ลงทา้ยดว้ย 

3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวิชาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 

103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหนา้ดงันั้น

จึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา ให้เวน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขท่ีว่างเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาท่ี

เพิ่มข้ึนใหม่ 

                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพก์ระบวนวิชานั้นไวใ้น

หลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีการศึกษา แต่ให้บอกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวนวิชาน้ี 

ตั้งแต่เม่ือไร 

                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวชิาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชาใหม่ท่ียงัไม่เคย

นาํมาใช้ ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดให้ใช้เลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใช้มาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีการศึกษาก็ได ้

และใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 
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                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชาดว้ย เพราะ

กระบวนวชิาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหน่ึงเท่านั้น 

                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                                15.12.1   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

(Freshman) 

                                15.12.2   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 2 

(Sophomore) 

                                15.12.3   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา   ชั้นปีท่ี 3 

(Junior) 

    15.12.4   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    

(Senior) 

3                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการวดัผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ จะมีการสอบไล่ในแต่

ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ้ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ให้

ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือไดป้ระเมินผลกระบวนวิชาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การ

เรียนกระบวนวชิานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัให้มีการสอบซ่อมหน่ึง

คร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   การใช้สิทธิ

ใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบซ่อมตอ้ง

ดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันั้น   ส่วนกระบวนวิชาท่ีสอบตกใน

ภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อม

ในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาไดใ้ช้สิทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อม

ส้ินสุดลง 

                           16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด     และตอ้งไม่

ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซ้อนในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้ขอจบการศึกษาของ

ภาคนั้น 

                           16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบละนกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 
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                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใชร้ะบบการให้

อกัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการ

เรียน ของนกัศึกษาในแต่ละกระบวนวชิา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

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

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

3                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิตของ

กระบวน วชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ังให้นบัเป็นหน่วยกิต

สะสมได้เพียงคร้ังเดียว โดยให้นับหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่าระดบั

คะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุวา่เป็นกระบวนวิชาท่ีเทียบเท่า

กนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ให้นบักระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึงเท่านั้นเป็นหน่วยกิต

เพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

การสอบไล่ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 

                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาท่ี

นักศึกษา สอบได้ตลอดหลกัสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบ

หลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 

                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้คาํนวณ

ดงัน้ี 

 

                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

3                                      ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสาํเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

สะสมไว ้

3                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวชิา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอกเปล่ียนแปลงใดๆ 

อีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลยัประกาศงดสอนในภาค
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การศึกษานั้น ใหข้อ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงิน

เพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวิชาใดท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน

ในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือสภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัให้

สําเร็จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนั้นเป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการ

ลงทะเบียนเรียนนั้น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัให้เป็นไป ตาม

ขอ้19 

3                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวชิา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้ดาํเนินการขอยา้ยโดยยื่นคาํขอ

ตามแบบ พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานท่ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 

                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวชิา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 

3                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะไม่คืนให้แก่นกัศึกษา 

เวน้แต่ 

                           19.1 มหาวทิยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนวิชานั้นไวมี้

สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิต

เตม็จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของภาค

ก่อน ต่อมารู้ผลวา่สอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

นั้นเป็นราย หน่วยกิตเต็มจาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและค่าบาํรุง

มหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรือ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาค

การศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

3                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 
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                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บปริญญาตรี

ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริญญาน้ีนักศึกษาจะต้องยื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย

กาํหนดท่ีสํานกับริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สําหรับ

นกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

3ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็น

นกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือ

ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตร และมี

ความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมีความ

ประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะ

ไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 

                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบ

ไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบ

ไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในส่ี 

ทั้ งน้ี ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้ นมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือ

ลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วิชาตามหลกัสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคย

สอบไดแ้ลว้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ 

ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวน

วิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวิชาโดยไม่ไดรั้บปริญญา 

พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเน่ือง ตาม

ขอ้ 5 ตอ้งศึกษาให้ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไว ้ในหลกัสูตร และอาจ

พิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินให้หมดส้ินเสียก่อน 

จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

3                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 คร้ัง คือ เม่ือส้ิน

ภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 
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                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็น

คราวๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน มิฉะนั้น 

จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 

3                ขอ้ 22. การใหอ้นุปริญญานกัศึกษาอาจยืน่คาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบหลกัสูตรและ

เง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

3                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและขนาดตาม

แบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะให้เหรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงไดห้น่วยกิต

สะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

3                ขอ้ 24. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอาํนาจสั่งและปฏิบติัการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 

3                                                            ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

3                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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3                                                   ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

3                                                    ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

3                                                                  (ฉบับที ่2) 

3                                                                  พ.ศ. 2552 

                                                         ________________ 

 

3โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 

3อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

3ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

3ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และขอ้ 14 

และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 

3 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548” 

“ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

3 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3 6.1 ไม่เป็นผู ้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
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3 6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

3 6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมีความประพฤติ

เส่ือมเสีย 

3 6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

“13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี หรือ

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และ

ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

3 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสาร

ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

“ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 

3 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 4 ปี 

ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 

3 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณเป็น

ภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาคการศึกษา

สุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 

3 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผล

ของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนั

ส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

3 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา

ใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า

เทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการใหน้กัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวิชาและ

รับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได ้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียน

กระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสม

ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี และไม่นอ้ยกวา่ 180 

หน่วยกิต ของหลกัสูตร 6 ปี จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ3ปริญญาตรีในสาขาวชิานั้นไดเ้ช่นกนั 



 110 

3 สําหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้

ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนดจึง

จะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

3 การขอรับปริญญา นักศึกษาต้องยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลักสูตรท่ีคณะท่ี

สังกดั และมายื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ท่ีสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 

3ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

 

3  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

3ลงนาม      3  
 

                                              (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

3                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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