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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัศิาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คณะ/ภาควชิา        คณะมนุษยศาสตร์   ภาควชิาวชิาประวติัศาสตร์ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว 

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Arts  Program in History for Tourism 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว) 

อกัษรยอ่  ภาษาไทย   ศศ.บ. (ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว) 

ภาษาองักฤษ    Bachelor of Arts (History for Tourism) 

อกัษรยอ่  ภาษาองักฤษ   B.A. (History for Tourism) 

3. วชิาเอก  (ถ้ามี) ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1    รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 

5.2    ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทย 

5.3    การรับเข้าศึกษา   

                   รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

   รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

 รับเฉพาะนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.4     ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  

   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง  

  ความร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างประเทศ คือ .................................................................. 

             ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน  ๆ .................................................................................. 

5.5     การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

           ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

          ปริญญามากกวา่ 1 สาขาวชิา 

         ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

                   หลกัสูตรใชบ้งัคบั ภาคการศึกษา ...........................  ปีการศึกษา ................................. 

             หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 

                 หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2555  

          ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  คร้ังท่ี 18/2555 วาระท่ี 5.18  

                              เม่ือวนัท่ี 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

                 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี  6/2555  วาระท่ี 5.7  

                      เม่ือวนัท่ี 21  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

                สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร ท่ีศธ 0506 

                       (2) / 18399  เม่ือวนัท่ี  19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 

           สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1    อาจารยส์อนทางดา้นวิชาสังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม 

8.2    มคัคุเทศกแ์ละงานดา้นการท่องเท่ียว 

8.3    นกัข่าว นกัเขียน นกัผลิตสารคดีดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

8.4    บุคลากรทางดา้นวชิาการในหน่วยงานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม 
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9.     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ 

หารศึกษา 

1 นายมาตยา   

อิงคนารถ                  

รอง

ศาสตราจารย ์

Master of Arts 

 

น.บ. 

Non-Western 

Civilization 

Seton Hall 

University 

มหาวทิยาลยั  

ธรรมศาสตร์ 

U.S.A 

 

ไทย 

2517 

 

2513 

2 นางสาว 

ศุภรัตน์  

ต่ีคะกุล 

  อาจารย ์

 

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2542 

3 นางสาว              

กิติยวดี 

ชาญประโคน 

อาจารย ์ ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ศิลปะ 

 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2539 

 

10.   สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก

และกองงานวทิยาเขตบางนา 

 

11.   สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

        (การวเิคราะห์หลกัสูตร) 

11.1    สถานการณ์  หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

เน่ืองจากการท่องเท่ียวของประเทศไทยทวีความสําคญัมากข้ึน เพราะสร้างรายไดจ้าํนวนมหาศาล

ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของประเทศในทุกๆ ปี รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

จากการท่ีประเทศไทยมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน มรดกทางวฒันธรรม

ประเภทต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ แหล่งศิลปกรรม วฒันธรรม จึงเป็นทรัพยากร

ทางวฒันธรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่ายิ่ง นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจดา้นประวติัศาสตร์และ

มรดกทางวฒันธรรมจึงเพิ่มจาํนวนมากข้ึนตามการขยายตวัของการท่องเท่ียว มีผลทาํให้ช่วย

ส่งเสริมกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้ขยายตวั เพิ่มรายไดม้ากข้ึนเป็นลาํดบัอีกดว้ย 

ดังนั้นภาควิชาประวติัศาสตร์จึงเห็นความจาํเป็นในการเสริมสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ในด้าน

ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมสาํหรับการท่องเท่ียว โดยกาํหนดให้มีหลกัสูตรในลกัษณะ
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บูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ในการผลิตบณัฑิตเพื่อการประกอบอาชีพในด้านการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม หรืออาจนาํความรู้ในสาขาวิชาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวไป

ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน หลกัสูตรสาขาประวติัศาสตร์เพื่อ

การท่องเท่ียวจะสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนแบบสหวทิยาการของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ช่วย

เพิ่มศกัยภาพของมหาวิทยาลยั เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพของบณัฑิต และตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11.2    สถานการณ์  หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ และมรดกทางวฒันธรรมสามารถนาํมาใช้ในการพฒันาทางสังคม และ

วฒันธรรมของประเทศได ้รวมทั้งการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของต่างประเทศทาํให้

เกิดการความเข้าใจอนัดีระหว่างชาติ โดยยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมของกันและกัน 

นอกจากน้ียงัเป็นการนาํคุณค่าของประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม และวฒันธรรมไทย มาใช้ในการ

พฒันาประเทศ ทอ้งถ่ิน ชุมชน เพื่อความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจ สร้างจิตสํานึกในการสืบ

ทอด การอนุรักษ ์และดาํรงรักษามรดกทางวฒันธรรม และการปรับตวัรับกระแสรับวฒันธรรมขา้ม

ชาติท่ีเผยแพร่เขา้มาอย่างมากมายในปัจจุบนั อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ และมรดกทาง

วฒันธรรม เพื่อปลุกจิตสํานึกสร้างนิสัย และพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักใน

ความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม  

 

12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั

พนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

 12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

การเรียนรู้แบบประยกุตค์วามรู้ทางวิชาการดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม และวฒันธรรมไปพร้อม

กนัจะช่วยเสริมสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของบณัฑิตให้เพิ่มมากข้ึนในหลากหลายสาขา 

ปลูกฝังทกัษะการใฝ่รู้ และการศึกษาคน้ควา้ในสถานท่ีจริง ยอ่มทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ

มากยิ่งข้ึน ภาควิชาประวติัศาสตร์จึงพฒันาหลักสูตรให้ผูเ้รียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพทางการท่องเท่ียว และสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนในสาขาวิชาต่างๆได้แก่ 

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การบริหารจดัการทางวฒันธรรม ไทย

ศึกษา และการท่องเท่ียว  
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12.2    ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน 

สภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศเป็นเหตุท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งปรับเปล่ียน

การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้ง และส่งเสริมกบัการพฒันาประเทศ ภาควิชาประวติัศาสตร์จึงจดัทาํ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเพื่อผูเ้รียนได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ เพื่อการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมของชาติตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั บูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ

คุณค่าของประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาไปสู่อาชีพทางการท่องเท่ียวอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการดาํรงรักษาความเป็นชาติมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดจ้ดัการเรียนการสอนมา

เป็นเวลา 40 ปีแลว้ พนัธกิจของมหาวิทยาลยัอีกประการหน่ึงคือการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอ

ภาค และความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนในทุกระดบั ในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัท่ีเป็น

มหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา และหลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่น้ียงัให้ความสําคญัดา้นประวติัศาสตร์ 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อความเจริญมัน่คงของชาติสืบไป 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั/สถาบัน   

13.1   รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

INT 1005 MTH 1003 STA 1003 AGR 1003   **BIO 1001      CMS 1003 

GLY 1003 MET 1003    *PHY 1001 SCI 1003 ART 1003 MSA 1003 

HIS 1001    HIS 1002 HIS 1201 PHI 1003 LIS 1001       GAS 1001 

               GAS 2802   GAS 2803       GAS 2611 GAS 2601 GAS 2701      GAS 2711  

GAS 2721 GAS 3601  GAS 3801     GAS 3504 GAS 4804      GAS 4605 

GAS 2801 HED 1101  LAW 1004     POL 1100 ECO 1003 PSY 1001  

SOC 1003   ENG 1001  ENG 1002 ENG 2001      ENG 2002 ENG 2101  

ENG 2102 ENG 2401  FRE 1001 FRE 1002 FRE 2001 FRE 2002  

GER 1001 GER1002  GER 2001 GER 2002 RUS 1001 RUS 1002  

RUS 2001 RUS 2002 CHI 1001 CHI 1002       CHI 2001 CHI 2002  

THA 1001 THA 1002 

 13.2  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน                     

           -ไม่มี- 

13.3   การบริหารจัดการ 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระบบการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ นกัศึกษาทุกคณะและทุก

สาขาวชิาสามารถเลือกเรียนวชิาท่ีภาควชิาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวเปิดสอนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ี 

จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  คณะและสาขาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู่และไม่ซํ้ าซ้อนกบัวิชา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก หรือวชิาโทท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร   

รอบรู้ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรม นาํไปพฒันาการท่องเท่ียว 

1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว เป็นหลกัสูตรท่ีรองรับการ

ขยายตวัของการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการ

จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมี

ลกัษณะการสอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) เพื่อเกิดความรู้แบบบูรณาการ เหมาะสม

กบัสภาพสังคมไทยและสร้างความสัมพนัธ์กบันานาชาติ 

1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

เพื่ อปรับปรุงให้ เ ป็นหลัก สูตรท่ี มี คุณภาพและม าตรฐานตา มกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 1.4  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.4.1   พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามความตอ้งการของตลาดแรงงานประเภทต่าง ๆ                

             ท่ีเพิ่มข้ึน 

1.4.2   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นกาํลงัหลกัในการดาํรงรักษาความเป็นไทยในดา้นต่าง ๆ ของ 

             ชาติไทยสืบไป  

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวช้ีวดั 

1. การปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้

มาตรฐานไม่ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ 

สกอ. กาํหนด 

1. พฒันาหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ

อบรมการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) 

2. ติดตาม ประเมินหลกัสูตร

อยา่งสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุง

หลกัสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวช้ีวดั 

2. การปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

 ติดตามความเปล่ียนแปลง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบ้ณัฑิตใน

สถานประกอบการ 

2. ความพึงพอใจในทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ ในการ

ทาํงานของบณัฑิตโดยเฉล่ียใน

ระดบัดี 

3. การพฒันาบุคลากรดา้นการ

เรียน การสอน การวิจัย และ

การบริการวชิาการ 

1. สนบัสนุนบุคลากรเขา้อบรม 

ประชุมและสัมมนา 

2. สนบัสนุนบุคลากรทาํวจิยั 

3. ติดตามความเปล่ียนแปลง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. ปริมาณการเขา้ร่วมอบรม 

ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ สั ม ม น า ข อ ง

บุคลากร 

2. ปริมาณการบริการวชิาการ 

 

 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.2 ระบบ   

    ระบบทวภิาค  ระบบไตรภาค    ระบบจตุรภาค 

1.3 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน   

    มี     ไม่มี 

1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค    

    มี     ไม่มี 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือน มิถุนายน  -  เดือน กนัยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือน พฤศจิกายน -  เดือน  กุมภาพนัธ์ 

 ภาคฤดูร้อน  เดือน เมษายน  -  เดือน พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

   เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และ 

ขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2552 

ขอ้ 6  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวชิา ท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ 

 ชั้นเรียนและนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกชั้นเรียน  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา  

2.4.1 จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพื่อแนะนาํการเรียนการสอน  

2.4.2 มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 

2.4.3 มีหน่วยแนะแนว 

2.4.4 จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาวชิาเอกสาขาวชิาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวในระหวา่ง 

 ปีการศึกษา 2555-2559 

 

ช้ันปีที ่
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ชั้นปีท่ี 1 500 500 500 500 500 

ชั้นปีท่ี 2 - 500 500 500 500 

ชั้นปีท่ี 3 - - 305 305 305 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 250 250 

รวม 500 1,000 1,305 1,555 1,555 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ

การศึกษา 

- - - 250 250 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

          2.6.1  รายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

ประเภท ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

   - ค่าตอบแทน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 

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

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

   - ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 610,000 685,000 710,000 735,000 760,000 

 

2.6.2   ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน   

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

    แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                           อ่ืน ๆ  (ระบุ)……….. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา  

 ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 8 และขอ้ 9 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

 3.1 หลกัสูตร  

  3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกิต จาํนวนร้อยละ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 42 29.17 

วชิาเอก 63 43.75 

วชิาโท 24 16.67 

วชิาเลือกเสรี   15 10.41 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 144  100.00 

  

  รายวชิาในหมวดต่าง ๆ 

       * หมายถึงกระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 

      ** หมายถึงกระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกระบวนวชิา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge                   

and Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) และวชิาใน 5 กลุ่มต่อไปน้ี  

1)    กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข)  1 กระบวนวชิา 

ก)   วชิาคณิตศาสตร์          หน่วยกิต 

INT 1005  (IT 105)    ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้           3 

                                  MTH  1003  (MA 103)        คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                               3 

STA 1003  (ST 103)             สถิติเบ้ืองตน้                           3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

ข)   วชิาวทิยาศาสตร์          หน่วยกิต 

 AGR 1003  (AG 103)  การเกษตรเบ้ืองตน้                   3 

                               **BIO 1001  (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้            3 

 CMS 1003  (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้            3 

 GLY 1003  (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้            3 

 MET 1003  (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้            3 

                                *PHY 1001                   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้            3 
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 SCI 1003  (SC 103) วทิยาศาสตร์พื้นฐาน            3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY 

ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐาน/ทัว่ไปได ้

2)    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                หน่วยกิต 

ART  1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์       เลือกเรียน          2 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์       1 กระบวนวชิา  

HIS   1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก      เลือกเรียน          3 

HIS   1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก     1 กระบวนวชิา          

HIS   1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย           3 

LIS   1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้         2 

PHI   1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้            3 

GAS …./HED … วชิาพลศึกษา            2 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้ 

1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

   GAS 1001 (GS 101)    กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ       2 

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1            2 

GAS 2611 (GS 241)   วา่ยนํ้า 1            2                 

GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1            2  

GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1           2 

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1           2 

GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย         2 

GAS 2802  (GS 231)    เกมเบด็เตล็ด                        2 

GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ           2  

GAS 3504  (GS 375) ตะกร้อ             2      

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1             2 

 GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั            2            

GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั             2             

GAS 4804 (GS 440)  โยคะ              2           

HED 1101(HA 101/HE 101)   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ           2 
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3)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ          หน่วยกิต 

LAW 1004  (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   

POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป         เลือกเรียน             

ECO 1003  (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป     1 กระบวนวชิา 3 

PSY 1001  (PC 103)           จิตวทิยาทัว่ไป                

SOC 1003  (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                         3 

4)   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ีสาขาวชิากาํหนดภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั  

       (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกิต)  ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวชิาจาก   

ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203),  

ENG 2102 (EN 204),  ENG 2401 (EN 205) 

ภาษาฝร่ังเศส FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),  

FRE 2002 (FR 202) 

ภาษาเยอรมนั GER 1001 (GN 101), GER 1002 (GN 102), GER 2001 (GN 201),  

GER 2002 (GN 202) 

ภาษารัสเซีย RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201),  

RUS 2002 (RS 202) 

ภาษาจีน CHI 1001 (CN 101), CHI 1002 (CN 102), CHI 2001 (CN 201),                               

CHI 2002 (CN 202) 

  5)    กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ       

 THA 1001 (TH 101)   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย          3 

 THA 1002 (TH 102)   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                                       3 

 (2)    หมวดวชิาเอก  

            โครงสร้าง / จาํนวนหน่วยกิต รวม    63  หน่วยกิต 

   2.1  วชิาเอกบงัคบั     33   หน่วยกิต  

2.2   วชิาเอกเลือก    30 หน่วยกิต 
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2.1  วชิาเอกบังคับ 33 หน่วยกติ  มีดงัน้ี 

 ก.  วชิาเอกบังคับประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 27 หน่วยกติ ให้นักศึกษาเรียนกระบวน

วชิาต่อไปนี ้

   **HIT 2101 (HI 324) โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย            3        

** HIT 2201 (HI 223)  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 3  

HIT 2301 (HI 325)  ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย             3  

**HIT 2401 (HI 229)  สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                          3  

*HIT 2402           ลา้นนาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                       3  

HIT 3202 (HI 428)  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                     3                          

   เพื่อการท่องเท่ียว 

 HIT 3304 (HI 420)  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน      3 

   ในประเทศไทย  

**HIT 3402 (HI 323)  อยธุยาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                        3  

HIT 4403 (HI 429)  กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                      3  

        ข.  วชิาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 6 หน่วยกติ  ให้เลอืกเรียน

ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึงทีเ่คยเรียนมาแล้วในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ดังนี้ 

    วชิาภาษาองักฤษ 

 *ENS 3404  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 1 3 

 **ENS 4401 (EN 410) ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 2 3 

   วชิาภาษาฝร่ังเศส 

 FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก์ 1 3 

 FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก์ 2   3 

    วชิาภาษาเยอรมัน 

GER 3303 (GN 317) ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3 

GER 3304 (GN 318) ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3 

   วชิาภาษารัสเซีย 

RUS 3403 (RS 373) ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3  

RUS 3404 (RS 374) ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3 

   วชิาภาษาจีน 

 CHI 3406 (CN 392) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก์ 1 3 

 CHI 3407 (CN 393) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก์ 2 3 
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2.2   วชิาเอกเลอืก  30 หน่วยกติ    

 ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากกลุ่มวชิาเอกเลือกรวมกนั 10 กระบวนวชิา 30 หน่วยกิต

ดงัต่อไปน้ี  

     ก.  กลุ่มวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว 

  HIT 2102 (HI 326)  แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3 

 *HIT 2501                      ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน       3 

                                                                   ยโุรป:  สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่  ฝร่ังเศส   

เยอรมนี  และออสเตรีย  

*HIT  2502   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน         3

 ยโุรป: กรีซ  อิตาลี  สเปน และรัสเซีย    

 HIT 2503 (HI 281) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม              3 

   ในอเมริกา   

 *HIT 3103   พิพิธภณัฑศึ์กษา                     3 

*HIT 3203   ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย                     3 

*HIT 3301      ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว                     3 

 *HIT 3302  ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา                     3 

HIT 3303 (HI 336)  ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้              3 

   *HIT 3305          การอนุรักษแ์ละการจดัการมรดกทางวฒันธรรม               3 

  ในประเทศไทย      

HIT 3501 (HI 348) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม               3 

  ในเอเชียใต ้  

HIT 3502 (HI 363) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม               3  

         ในเอเชียตะวนัออก                                                            

HIT 3503 (HI 437) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน           3 

  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

 HIT 4203 (HI 426) ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย                        3 

 *HIT 4204  ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย                        3 

   HIT 4305 (HI 327)  มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย                           3 

   ข.  กลุ่มวชิาสหวทิยาการเพือ่การท่องเทีย่ว 

ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มนอ้ย                                                                       3 

ANT 3050 (AN 350) สังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้               3 

ANT 3057 (AN 357) สังคมและวฒันธรรมไทย                                                   3 
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CHI 4401 (CN 483)  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว                                    3 

ENS 3402 (EN 427)   ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว                         3 

ENS 4402 (EN 428)       ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว   3 

  เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรม  

                                      **FOL 4203 (FL 474) นิทานพื้นบา้น 3 

                                      **FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 3 

GER 2301 (GN 212) ภาษาเยอรมนัเพื่อกิจการท่องเท่ียว 1 3 

GER 3302 (GN 312) ภาษาเยอรมนัเพื่อกิจการท่องเท่ียว 2 3 

MCS 1300 (MC 130) หลกัการพดูเบ้ืองตน้ 3 

MCS 3100 (MC 310) การส่ือสารเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ 3 

                                     **MCS 3206 (MC 326) การเขียนสารคดีเพื่อส่ือมวลชน 3 

                                     **MCS 3400 (MC 340) การเขียนบทวทิยกุระจายเสียง 3 

                                     **MCS 3401 (MC 341) การเขียนบทวทิยโุทรทศัน์ 3 

MCS 4501 (MC 451) เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว 3 

MCS 4502 (MC 452) ภาพถ่ายการท่องเท่ียว 3 

MCS 4503 (MC 453) ส่ือส่ิงพิมพก์ารท่องเท่ียว 3 

MCS 4504 (MC 454) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์การท่องเท่ียว 3 

                                     **THA 3106 (TH 345) ศิลปะและกลวธีิการเขียน 3 

    (3)  หมวดวชิาโท  24 หน่วยกติ 

  ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากับวิชาเอก               

หรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

 1.  สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชานั้น ๆ 

   2.  สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ         

นั้น ๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของ

นกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

  3.  สําหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของ

คณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

  4.  กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

  รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเรียนวิชาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชา             

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  
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(4)  หมวดวชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 

    ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่

ซํ้ ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต              

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

2.  RAM 3000  สหกิจศึกษา                  9(0-40-10)                  

(RU 300)     (Cooperative Education) 

นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต แทน

หมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 

(2)   หลกัสูตรวชิาโทประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว  

    2.1  จาํนวนหน่วยกิตรวม   24  หน่วยกิต 

           2.2  โครงสร้างหลกัสูตร  

                    วชิาโทบงัคบั    12  หน่วยกิต 

                  วชิาโทเลือก    12  หน่วยกิต 

รายละเอยีดของหลกัสูตรวชิาโท 

 วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ  ใหน้กัศึกษาเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี                                 หน่วยกติ 

 **HIT2101 (HI 324)  โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย                                        3  

**HIT 2201 (HI 223)  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว                          3 

  HIT2301(HI 325)   ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                                  3  

  HIT3202 (HI 428)  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                                         3 

  เพื่อการท่องเท่ียว       

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย  3   

**HIT 2401 (HI 229) สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 3               

*HIT 2402  ลา้นนาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 3  

  *HIT 2501                       ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยโุรป:                3 

   สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ ฝร่ังเศส เยอรมนี และออสเตรีย  

*HIT 2502   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยโุรป:                3 

   กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย 

               HIT 2503 (HI 281) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในอเมริกา              3  
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*HIT 3103   พิพิธภณัฑศึ์กษา 3  

*HIT 3203   ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 3  

  *HIT 3301   ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 3  

  *HIT 3302   ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา 3          

    HIT 3303 (HI 336) ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3             

    HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน                         3 

                                           ในประเทศไทย         

  *HIT 3305              การอนุรักษแ์ละการจดัการมรดกทางวฒันธรรมในประเทศไทย      3  

  **HIT 3402 (HI 323) อยธุยาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                        3  

      HIT 3501 (HI 348) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเอเชียใต ้            3  

      HIT 3502 (HI 363)          ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน                         3 

                                              เอเชียตะวนัออก         

     HIT 3503 (HI 437)         ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน                          3 

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   

  HIT 4203 (HI 426)        ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย                                        3  

   *HIT 4204   ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย 3    

     HIT 4305 (HI 327)        มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 3  

     HIT 4403 (HI 429)        กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 3  

 

3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา    

1) หมวดวชิาโบราณคดี  HIT  X1XX 

2) หมวดวชิาประวติัศาสตร์วฒันธรรม  HIT  X2XX 

3) หมวดวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ  HIT  X3XX 

4) หมวดวชิาประวติัศาสตร์  HIT  X4XX 

5) หมวดวชิาประวติัศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียว  HIT  X5XX 
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3.1.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

1)  หมวดวชิาโบราณคดี                                                                                            หน่วยกติ 

 **HIT 2101 (HI 324)      โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย                            3 

                                          (Archaeology and the Study of Thai History) 

HIT 2102 (HI 326)       แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย                       3 

                                     (Archaeological Tourist Attractions in Thailand) 

 *HIT 3103                     พิพิธภณัฑศึ์กษา       3 

                                                      (Museum Studies) 

                              2)  หมวดวชิาประวตัิศาสตร์วฒันธรรม                                                                    หน่วยกติ 

  **HIT 2201 (HI 223)      ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว              3                       

                                                                       (Thai History and Culture for Tourism) 

HIT 3202 (HI 428)      ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยเพื่อการท่องเท่ียว    3  

                                                                     (Thai Local History and Culture for Tourism) 

  *HIT 3203                  ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย                             3  

                                                   (History of Tourism in Thailand) 

 HIT 4203 (HI 426)     ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย                             3 

                                    (History of Minority Groups in Thailand) 

 *HIT 4204                    ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย                              3  

                                    (History of Entertainment Culture in Thailand) 

  3)  หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ                                                                           หน่วยกติ 

 HIT 2301 (HI 325)    ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                       3                     

                                    (History of Art in Thailand) 

 *HIT 3302                    ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา       3  

                                    (History of Art in India and Sri Lanka) 

HIT 3303 (HI 336)      ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3  

                               (History of Art in Southeast Asia) 

HIT 3304 (HI 420)      แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน               3 

                                    ในประเทศไทย                 

                                     (Historical Tourist Attractions and Ancient  

                                      Monuments  in Thailand) 

HIT 4305 (HI 327)      มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย        3  

                                                                       (The World Cultural Heritage in Thailand) 
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4)  หมวดวชิาประวตัิศาสตร์                                                                                  หน่วยกติ 

  **HIT 2401(HI 229)      สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                               3                                                              

                                     (Sukhothai Studies for Tourism) 

  **HIT 3402 (HI 323)     อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                 3                                                                

                                     (Ayutthaya Studies for Tourism) 

                                   *HIT 2402                   ลา้นนาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                3                                                                 

                                                     (Lanna Studies for Tourism) 

HIT 4403 (HI 429)    กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                               3                                                                    

                                  (Bangkok Studies for Tourism) 

5)  หมวดวชิาประวตัิศาสตร์ต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว                                   หน่วยกติ 

 *HIT 2501                  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน                 3                                                      

                                     ยโุรปประวติัศาสตร์: สหราชอาณาจกัร บริเตนใหญ่                                                                                                  

                                     ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย) 

                                                                       (History and Cultural Tourist Attractions in Europe:  

                                                                       The United Kingdom of Great Britain, France,  

                                                                       Germany and Austria)   

 *HIT 2502                  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยโุรป:         3                                                                                               

กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย  

                                    (History and Cultural Tourist Attractions in Europe:  

                                    Greece, Italy, Spain and Russia) 

HIT 2503 (HI 281)   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในอเมริกา        3   

(History and Cultural Tourist Attractions in America) 

HIT 3501 (HI 348)   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเอเชียใต ้      3   

(History and Cultural Tourist Attractions in South Asia) 

HIT 3502 (HI 363)    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน                   3 

เอเชียตะวนัออก   

(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia) 

HIT 3503 (HI 437)    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน                   3 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   

                                                                       (History and Cultural Tourist Attractions  

                                                                       in Southeast Asia) 
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3.1.5  แผนการศึกษา 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 

HIS 1001        อารยธรรมตะวนัตก 

HIS 1002        อารยธรรมตะวนัออก           

LIS 1001         สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  

PHI 1003        ปรัชญาเบ้ืองตน้    

 RAM 1000    ความรู้คู่คุณธรรม  

SOC 1003     สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  

THA 1001      ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย  

…………  ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 1  

3 

 

2 

3 

          (3) 

3 

3 

3 

รวม           17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา 
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ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่2      หน่วยกติ 

ART 1003                  ศิลปวจิกัษณ์   

MSA 1003    ดนตรีวจิกัษณ์  

ECO 1003      เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  

LAW 1004                 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   

PSY 1001       จิตวทิยาทัว่ไป  

POL 1100     รัฐศาสตร์ทัว่ไป  

HIS 1201         พื้นฐานวฒันธรรมไทย   

THA 1002      ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 

------------                  คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ 

GAS 1001                     กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ  

GAS 2601   กรีฑา 1 

GAS 2611   วา่ยนํ้า 1   

GAS 2701    ฟุตบอล 1  

GAS 2711    บาสเกตบอล 1 

GAS 2721  วอลเลยบ์อล 1  

GAS 2801   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

GAS 2802      เกมเบด็เตล็ด                                                

GAS 2803    กิจกรรมเขา้จงัหวะ  

GAS 3504     ตะกร้อ  

GAS 3601     เทนนิส 1  

GAS 3801     ศิลปะป้องกนัตวั  

GAS 4605   แบดมินตนั  

GAS 4804   โยคะ  

HED 1101(HA 101/HE 101)   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ 

…………                         ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 2  

2 

 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  รวม 19 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียน 1 

กระบวนวชิา

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวชิา
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ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 

……………               ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 3 

**HIT 2101               โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย 

**HIT 2201                ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 

……………                วชิาเอกเลือก  2  วชิา 

……………                วชิาโท 

3 

3 

3 

6 

3 

รวม 18 

 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่2  

……………               ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 4  

     HIT 2301               ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 

**HIT 2401                สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

……………                วชิาเอกเลือก  1  วชิา 

……………                วชิาโท              

                                                            รวม 

3 

3 

3 

3 

6 

18 

 

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาที ่1  

*HIT 2402                 ลา้นนาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

 HIT 3202                  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                                    

                                   เพื่อการท่องเท่ียว 

…………..                วชิาเอกบงัคบัภาษาต่างประเทศ 

…………..                วชิาเอกเลือก  1  วชิา 

………….                  วชิาโท 

                                                           รวม 

3 

3 

 

3 

3 

6 

18 
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 ปีที ่3 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 

    HIT 3304            แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถานใน    

                                 ประเทศไทย 

**HIT 3402             อยธุยาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

……………             วชิาเอกบงัคบัภาษาต่างประเทศ  

……………             วชิาเอกเลือก  2  วชิา 

……………             วชิาโท 

                                                            รวม 

3 

 

3 

3 

6 

3 

18 

 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่1  

HIT 4403                   กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

…………………….  วชิาเอกเลือก  3  วชิา       

…………………….  วชิาโท 

                                                            รวม 

3 

9 

6 

18 

 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่2  

…………………….วชิาเอกเลือก  1  วชิา 

……………………. วชิาเลือกเสรี  5 กระบวนวชิา หรือ 

RAM 3000                สหกิจศึกษาและวชิาเลือกเสรี 2 กระบวนวชิา 6 หน่วยกิต                       

  

3 

15 

             

รวม 18 

 

 

3.1.6  คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก) 
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3.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่

สําเร็จ 

1 นายมาตยา   

อิงคนารถ                  

รอง

ศาสตราจารย ์

Master of Arts 

 

น.บ. 

Non-Western 

Civilization 

Seton Hall University 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A 

 

ไทย 

2517 

 

2513 

2 นางสาวสมใจ 

ไพโรจน์ธีระรัชต ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

 

อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

อกัษรศาสตร 

บณัฑิต 

History  

 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

Northern Illinois 

University 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

 

ไทย 

 

ไทย 

1983 

 

2518 

 

2514 

3 นางสาวศุภรัตน์  

 ต่ีคะกลุ 

  อาจารย ์

 

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2542 

4 นางสาวกิติยวดี 

ชาญประโคน 

อาจารย ์ ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2539 

5 นางสาวนนัทพร  

พุม่มณี 

อาจารย ์ สถาปัตยกรรม 

ศาสตรมหา

บณัฑิต 

สถาปัตยกรรม 

ศาสตรบณัฑิต 

การจดัการ

สถาปัตยกรรม 

 

สถาปัตยกรรม 

ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ไทย 

 

 

ไทย 

2548 

 

 

2546 

 

หมายเหตุ: รายวชิาในสาขาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว ในส่วนการบูรณาการการท่องเท่ียว 

     ซ่ึงเก่ียวกบั ศิลปะไทย อาคาร สถานท่ี แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และการอนุรักษ ์

     ผูรั้บผดิชอบ นางสาวนนัทพร  พุม่มณี (รายละเอียดวชิาดูภาคผนวก ก) 
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3.3 อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่

สําเร็จ 

1 นางผะอบ         

จึงแสงสถิตยพ์ร 

อาจารย ์ อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

อกัษรศาสตร 

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ไทย 

 

ไทย 

2520 

 

2515 

2 นางผสุดี         

 จนัทวมิล 

รอง

ศาสตราจารย ์

อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

อกัษรศาสตร 

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

2520 

 

2515 

3 นางสาว               

กิติยวดี 

ชาญประโคน 

อาจารย ์ ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2539 

4 นางสาวศุภรัตน์  

 ต่ีคะกลุ 

  อาจารย ์

 

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 

 

ไทย 

2547 

 

2542 

5 นางสาวสมใจ 

ไพโรจน์ธีระรัชต ์

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

 

อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

อกัษรศาสตร 

บณัฑิต 

History  

 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

Northern Illinois 

University 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

 

ไทย 

 

ไทย 

1983 

 

2518 

 

2514 

6 นายปฐม               

ตาคะนานนัท ์

อาจารย ์ อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2549 

 

2542 
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ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

สําเร็จ 

7 นายมาตยา   

อิงคนารถ                  

รอง

ศาสตราจารย ์

Master of Arts 

 

น.บ. 

Non-Western 

Civilization 

Seton Hall 

University 

มหาวทิยาลยัธรรม 

ศาสตร์ 

U.S.A 

 

ไทย 

2517 

 

2513 

8 นางสาวนนัทพร  

พุม่มณี 

อาจารย ์ สถาปัตยกรรม 

ศาสตรมหา

บณัฑิต 

สถาปัตยกรรม 

ศาสตรบณัฑิต 

การจดัการ

สถาปัตยกรรม 

 

สถาปัตยกรรม 

ไทย 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

ไทย 

 

 

ไทย 

2548 

 

 

2546 

          

      3.4 อาจารย์พเิศษ   

ลาํดบั

ที ่

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ 

1 นางสิริรัตน์  

เรืองวงษว์าร 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร

บณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ 

 

ประวติัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

 

ไทย 

2521 

 

2514 

2 นายรุ่งโรจน์  

ภิรมยอ์นุกลู 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต 

 

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ศิลปศาสตร 

บณัฑิต 

โบราณคดี 

สมยั

ประวติัศาสตร์ 

ภาษาสนัสกฤต 

 

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

2552 

 

 

2542 

 

2539 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   

 4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม       (ไม่มี) 

 4.2 ช่วงเวลา     (ไม่มี) 

 4.3 การจดัการเวลาและตารางสอน        (ไม่มี) 

 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย     
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          (ไม่มี) 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา   

 

คุณลกัษณะพิเศษ/คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ กลยทุธ์หรือกิจกรรม 

1. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้

ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

โบราณคดี ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์

ศิลปะ ประวติัศาสตร์วฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการ

ท่องเท่ียว กลุ่มวชิาการบริหารและการ

จดัการการท่องเท่ียว และกลุ่มวชิาสห

วทิยาการเพื่อการท่องเท่ียว 

- การบรรยายในชั้นเรียน 

- จดัโครงการบรรยายทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

2. เป็นคนดี  มีคุณธรรม ประกอบอาชีพโดย

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

- สอนโดยใชก้รณีศึกษา 

 

  2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 2.1.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

   1) ตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

   2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

   3) เคารพกฎระเบียบขององคก์รและสังคม 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

1) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในคาํสอนรายวชิา 

2) สอนโดยใชก้รณีศึกษา 

3) สอนโดยการแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 

        2.1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1) ผลการสอบดา้นคุณธรรม จริยธรรม ในวชิา RAM 1000 

2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 

3) มีการเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรมอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

4) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 



29 
 

 

    2.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

 2.2.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

        1) มีความรู้ในสาขาประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 

2) มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โบราณคดี     

    ประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ศิลปะ ประวติัศาสตร์วฒันธรรม ประวติัศาสตร์    

    ต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียว กลุ่มวชิาการบริหารและการจดัการการท่องเท่ียว และ  

   กลุ่มวชิาสหวทิยาการเพื่อการท่องเท่ียว 

       3) มีความรู้ท่ีสามารถต่อยอดองคค์วามรู้ในงานอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดบัสูง  

 2.2.2    กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

       1) การบรรยายในชั้นเรียนและการถาม – ตอบ 

       2) มอบหวัขอ้เร่ืองใหค้น้ควา้และทาํรายงาน 

       3) นาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

       4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยผูส้อนตั้งคาํถามตามระบบการสอน 

 2.2.3    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

       1) ทดสอบการเรียนรู้โดยการสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 

       2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานท่ีใหค้น้ควา้  

 2.3   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 2.3.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

     1) คิดอยา่งเป็นระบบและมีวจิารณญาณ 

     2) สามารถศึกษา รวบรวม วเิคราะห์บทเรียน และสรุปประเด็นปัญหาได ้

     3) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะต่างๆ เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     4) สามารถสืบคน้ขอ้มูล ตีความและประเมินขอ้มูลไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

    1) สอนโดยใชก้รณีศึกษา 

             2) สังเกตและกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในชั้นเรียน 

 2.3.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

     1) ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

     2) ใหผู้เ้รียนทาํรายงาน 

     3) การสอบปลายภาค 
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 2.4    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

                  1) สามารถปฏิบติังานและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีของตน รวมทั้ง

สามารถนาํความรู้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้

             2) สามารถพฒันาตนเองและพฒันาความรู้ใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

  2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

      1) สอนโดยใชก้รณีศึกษา 

      2) สอนโดยการแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 

 2.4.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

      1) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

      2) ประเมินผลงานของผูเ้รียน 

    2.5    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี 

            สารสนเทศ  

2.5.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

       1) สามารถเลือกส่ือและเคร่ืองมือในการสืบคน้ เก็บขอ้มูล ประมวลผล รวมถึงการ  

                        นาํเสนอขอ้มูล โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

       2) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

     1) มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อทาํรายงาน และนาํเสนอ 

          หนา้ชั้นเรียน 

      2) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2.5.3  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

       1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการใชเ้ทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงาน 

       2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย วธีิการและภาษาท่ีใชใ้น                     

                        การอภิปราย 

 

3.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา                             

     (Curriculum mapping)   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  

(Curriculum Mapping)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ตร
ะห

น
กัถึ

งคุ
ณ

ธร
รม
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ส์ุจ
ริต

 แ
ละ

จร
รย

าบ
รร

ณ
ท

าง

วชิ
าก

าร
 

มีว
นิ

ยั 
ตร

งต
่ อเ

วล
า 

แล
ะมี

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ต่ อ
ตน

เอ
งแ

ละ
สงั

คม
 

เค
าร

พ
กฎ

ระ
เบี

ยบ
ขอ

งอ
งค

ก์ร
แล

ะส
ังค

ม 

มีค
วา

มรู้
ใน

ส
าข

าป
ระ

วตัิ
ศา

ส
ตร์

เพื่
อก

าร
ท่

อง
เที่

ยว
อย

า่ง
เป็

น
ระ

บ
บ

 

มีค
วา

มรู้
ที่

เกิ
ดจ

าก
กา

รบู
รณ

าก
าร

คว
าม

รู้ใ
น

ศา
ส

ตร์
ต่ า

งๆ
 ที่

เกี่
ยว

ขอ้
ง 

ได
แ้ก่

 

โบ
รา

ณ
คดี

 ป
ระ

วตัิ
ศา

สต
ร์ 

ป
ระ

วตัิ
ศา

ส
ตร์

ศิล
ป

ะ 
ป

ระ
วตัิ

ศา
ส

ตร์
วฒั

น
ธร

รม
 

ป
ระ

วตัิ
ศา

ส
ตร์

ต่ า
งป

ระ
เท

ศเ
พื่

อก
าร

ท่
อง

เที่
ยว

 แ
ละ

กลุ
่ มว

ชิา
ส

ห
วทิ

ยา
กา

รเ
พื่

อก
าร

ท่
อง

เที่
ยว

 

  มีค
วา

มรู้
ที่

ส
าม

าร
ถต

่ อย
อด

อง
คค์

วา
มรู้

ใน
งา

น
อา

ชีพ
 ห

รือ
ศึก

ษ
าต

่ อใ
น

ระ
ดบั

สู
ง 

คิด
อย

า่ง
เป็

น
ระ

บ
บ

แล
ะมี

วจิ
าร

ณ
ญ

าณ
 

ส
าม

าร
ถศึ

กษ
า 

รว
บ

รว
ม 

วเิ
คร

าะ
ห์

บ
ท

เรี
ยน

 แ
ละ

ส
รุป

ป
ระ

เด
็น

ปั
ญ

ห
าไ

ด ้

ส
าม

าร
ถป

ระ
ยกุ

ตค์
วา

มรู้
แล

ะท
กัษ

ะต
่ าง

ๆ 
เพื่

อใ
ชแ้

กไ้
ขปั

ญ
ห

าไ
ดอ้

ยา่
งเ

ห
มา

ะส
ม 

ส
าม

าร
ถสื

บ
คน้

ขอ้
มูล

 ตี
คว

าม
แล

ะป
ระ

เมิ
น

ขอ้
มูล

ได
อ้ย

า่ง
ส

ร้า
งส

รร
ค ์

ส
าม

าร
ถป

ฏิบ
ตัิง

าน
แล

ะรั
บ

ผดิ
ชอ

บ
งา

น
ที่

ได
ร้ับ

มอ
บ

ห
มา

ยต
าม

ห
น

า้ที่
ขอ

งต
น

 

รว
มท

ั ้งส
าม

าร
ถน

าํค
วา

มรู้
มา

ใช
ใ้น

กา
รแ

กไ้
ขปั

ญ
ห

าไ
ด ้

 
 

ส
าม

าร
ถพ

ฒั
น

าต
น

เอ
งแ

ละ
พ

ฒั
น

าค
วา

มรู้
ให

ท้
นั

ส
มยั

อย
า่ง

ต่ อ
เนื่

อง
 

ส
าม

าร
ถเ

ลือ
กสื่

อแ
ละ

เค
รื่อ

งมื
อใ

น
กา

รสื
บ

คน้
 เก็

บ
ขอ้

มูล
 ป

ระ
มว

ลผ
ล 

รว
มถึ

งก
าร

น
าํเ

ส
น

อข
อ้มู

ล 
โด

ยใ
ชเ้

ท
คโ

น
โล

ยสี
าร

สน
เท

ศไ
ดอ้

ยา่
งเ

ห
มา

ะส
ม 

ส
าม

าร
ถใ

ชภ้
าษ

าใ
น

กา
รสื่

อส
าร

ได
อ้ย

า่ง
มีป

ระ
สิ

ท
ธิภ

าพ
 

  

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 



32 
 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2551  ขอ้ 16 และขอ้ 18 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ          

การใหค้ะแนน การใหเ้กรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบั           

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

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1   จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียด

ของหลกัสูตร การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยัและของคณะ 

1.2    จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวธีิการ

ประเมินผลของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3    จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1    การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                       2.1.1    ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผล

การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

                    2.1.2    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

         2.1.3    สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัเพื่อพฒันา                           

การเรียนการสอน 

2.2    การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ  

         2.2.1    ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอ

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

                      2.2.2    สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ 
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                      2.2.3    สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.1 การบริหารหลกัสูตร 

1.1.1    มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร           

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1.2   มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5  ปี 

1.2.   การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

1.2.1    การบริหารงบประมาณ 

                          ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.2.2    ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

1.2.2.1    อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงและวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ –  สุวรรณนภาศรี 

 1.2.2.2    อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

 1.2.2.3     แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง และอ่ืน ๆ  

1.2.3    การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

                         ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้

บริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

       1.2.4    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี หอ้งบรรยาย ส่ือการสอน 

หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาและคณาจารย ์

1.3.   การบริหารคณาจารย์ 

       1.3.1    การรับอาจารยใ์หม่ 

                          มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

1.3.2    การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

                          สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวชิา            

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 



34 
 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัใหมี้การประชุมสัมมนา เพื่อนาํไปสู่การ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

1.3.3     การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

                           1.3.3.1  มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการ

ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

            1.3.3.2  คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน

หลกัสูตร โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4.1    การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

            มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและคุณวฒิุ       

ใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

        1.4.2    การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

                           1.4.2.1   จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

             1.4.2.2    สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการและ

โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

1.5.   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

       1.5.1   การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา 

     1.5.1.1   มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและ

กิจกรรมแก่นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

            1.5.1.2   จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

       1.5.2    การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

        กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยืน่คาํร้องขอทราบ

ขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

      2.1     สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 

      2.2     มีแผนการจดัการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็น        

ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 
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3.   ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี 

ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร  

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบ

ทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

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

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 



36 
 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

50 ต่อปี 

× × × × × 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ 

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

- - - 
× × 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ี (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

 หมวดที ่8   การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลกัสูตร 

1.   การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1    การประเมินกลยทุธ์การสอน 

       ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 

1.2    การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม   

 การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา 

บณัฑิต  ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.   การประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4.   การทบทวนผลการประเมนิ  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ             

และผูใ้ชบ้ณัฑิต  มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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คาํอธิบายรายวชิาและความหมาย 

รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999  โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี 

หลกัท่ี  1-3  (XXX) เป็นตวัอกัษร  ส่ือถึงรหสัวชิา 

หลกัท่ี  4  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

หลกัท่ี  5  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

หลกัท่ี  6-7  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงลาํดบัของวชิา 

1.1  คําอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

   AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้         3(3-0-9) 

(AG 103)      (Introduction to Agriculture) 

                        (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวชิาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัในสังคมปัจจุบนั 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 และชีววิทยา

สาํหรับชีวติประจาํวนั 

(Not open to science students) 
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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) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ไป และการ

ประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

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) 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ให้

ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววชิาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะ

ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การออม การ

ลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลงั การคา้ระหว่างประเทศ 

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. 

  GAS 1001   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

(GS 101)   (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย สําหรับ

สุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล และการ

ฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
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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(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนามกรีฑา 

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

preparing track and field playing field. 

GAS 2611 วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

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

 GAS 2701  ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(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(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา                                         

และการตดัสินบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

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

GAS 2721  วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(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(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 
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ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม และ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

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

body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

GAS 2802  เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

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

game leadership. 

GAS 2803  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(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(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปักตะกร้อ กติกาและการเป็นผู ้

ตดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปักตะกร้อ 

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

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

GAS 3601 เทนนิส 1           2(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

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

 GAS 3801    ศิลปะป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปะป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   application. 
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GAS 4605  แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and 

 instructing. 

GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(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 และ

ปัญหาสุขภาพของบุคคล 

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

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

its dominance in the world since the 18th century. 

 

 

 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสาํเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยคุโบราณ                   

ถึงยคุใหม่ โดยเนน้เฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการ             

ทา้ทายของอารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

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. 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)        (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระบบ

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และการประยกุตใ์ชร้ะบบงาน

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 

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

data communication, computer network, various types of information systems, programming 
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development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer 

using. 

LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104)    (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล และความสามารถ  

สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล ความสามารถนิติ

บุคคล 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 ระบบ

การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วธีิการคน้ควา้ การทาํรายงานและการอา้งอิง

ในงานวชิาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, automated library, 

information storage and retrieval system, information technology, information network and 

internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing and 

academic reference are also included. 

MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)     (Fundamental Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่นและ

ความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้ าฟ้าและการควบแน่น 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) 
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 ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง  ๆลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนกั

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้เก่ียวกบั

ดนตรีไทย 

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 สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวทิยา  อภิปรัชญา  จริยศาสตร์ และ

สุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยั

ปัจจุบนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics                

and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times                

to  modern times. 

   *PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน ความ

ร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการส่ือสาร อะตอมและควอนตมั  การแปลง

นิวเคลียร์ 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

สาํคญัๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพฒันาประชาธิปไตย แนวความคิดและ

พฤติกรรมทางการเมือง 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 andpublic 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) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวสิัยทศัน์ ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการและยุทธศาสตร์การพฒันาการ

เรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่

คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สาํนึกนาํในการดูแลรับผดิชอบต่อบา้นเมือง ความรู้ความเขา้ใจ

ในหลกัการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง การประยุกต์

ทฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้

และคุณธรรม 

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

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

 RAM 3000    สหกิจศึกษา 9(0-40-10)                     

 (RU 300)      Cooperative Education 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) 

นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120  

วนั ตอ้งจดัทาํโครงการหรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน โดยมีอาจารยนิ์เทศ

ของมหาวิทยาลยั ทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของ

นกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/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 day in workplaces and 

organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and 

have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall provide counseling, 

mentoring, and conduct evaluations of student performances together with employees of the 

workplaces and organizations employing graduates 

        SCI 1003   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-9) 

(SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจาํวนั โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววทิยา ดาราศาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและการเป็นอยูท่ี่

ดีข้ึนของมนุษย ์

Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, 

physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and implication of the 

physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 

conditions  made by the progress of the physical and biological sciences. 
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SOC 1003  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและ

มานุษย วิทย าต่อก ารศึ กษ า เ ร่ือง สัง คม กา รจัดระ เ บี ยบ ทาง สัง คม สถ าบันทา งสั งค ม              

วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับส่ิงแวด 0 ล้อม  รวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรม

เบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคม

วทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

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) 

                        (ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต ์ความเบ ้ความ

สูงของยอดโคง้ ความน่าจะเป็น การชักตวัอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อ

สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

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 อ่านและ

เขียน 

A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of  

the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills for listening, 

speaking, reading, and writing. 

THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
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(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั          

การแบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including                 

the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
 
 
 
 
 

1.2 คําอธิบายในหมวดกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 

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

 ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน ศพัท ์และสาํนวนท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั โดยเนน้             

                     การ ส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยค  และ 

                     การรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความโดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

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

with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance 

with punctuation and conjunctions 

ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป       3(2-2-5) 

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

ศึกษาลกัษณะของประโยคและศพัทท่ี์ใชอ้ยูท่ ัว่ไป  โดยเนน้การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ ดว้ย

รูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความโดยการ

ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

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

sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with 

punctuation and conjunctions 

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 201) (English  Reading for Comprehension) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง  โดยเนน้เร่ือง คาํ วลี โครงสร้างประโยค การ

ใชอุ้ปสรรคและปัจจยั  การใชเ้คร่ืองสังเกตในปริบท ตลอดจนวธีิใชพ้จนานุกรม 
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A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, phrases, and 

sentence structure, and emphasizing the understanding of prefixes, suffixes, contextual clues and 

dictionary usage 

ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 202) (English Interpretative Reading) 

ศึกษาวธีิการอ่านแบบตีความ โดยเนน้การจบัประเด็นสาํคญั  การเก็บรายละเอียดท่ีสาํคญัและแก่น

ของขอ้ความท่ีอ่าน ตลอดจนวธีิและการฝึกอ่านอยา่งรวดเร็วดว้ยความเขา้ใจ เพื่อคน้หา  สาํรวจ

หรือทบทวนขอ้มูลต่าง ๆ 

A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and 

themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension 

 

ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาองักฤษทั้งเสียงสระ พยญัชนะ เสียงหนกั-เบา และทาํนองเสียง โดย

อาศยัคาํอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลกัษณ์ทางสัทศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน

การเทียบเสียงในพจนานุกรม 

A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in 

pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference to phonetic 

transcriptions for the benefit of dictionary consultation 

ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้ 3(2-2-5) 

(EN 204) (Controlled Conversation in English) 

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคป์ระกอบในกระบวนการสนทนาและฝึกสนทนา

ในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีควบคู่กบัเร่ืองท่ี

สนทนาตลอดจนท่าทางท่ีใชป้ระกอบกบัถอ้ยคาํและประโยคตามแบบเจา้ของภาษา   

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 ๆ 3(2-2-5) 

(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs) 

ศึกษาลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ใหส่ื้อความหมายท่ีตอ้งการ  โดยเร่ิมจาก

เอกตัถประโยคไปสู่อเนกตัถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ   

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

paragraph writing 
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FRE 1001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1  3(2-2-5) 

(FR 101)      (Fundamental French 1) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์สํานวน

ภาษาฝร่ังเศสและฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions, with a 

practice in reading, listening, speaking and writing skills. 

FRE 1002 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2                3(2-2-5) 

(FR 102 )  (Fundamental French 2 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สํานวนภาษา

ฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and expressions 

at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and writing skills. 

 FRE 2001 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(FR 201)  (Fundamental French 3 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน ฟัง  

พดู เขียน ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and 

writing at a higher level. 

     FRE 2002 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

  (FR 202)     (Fundamental French 4 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน ฟัง 

พดู เขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening, speaking 

and writing at a higher level. 

GER 1001  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(GN 101)  (Fundamental German 1) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม  ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดยเนน้การออกเสียง

ภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

A study and use of basic German: grammar, vocabulary and expressions for everyday life, 

including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on pronunciation. 

GER 1002  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
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(GN 102)  (Fundamental German 2) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดยเนน้การ

ออกเสียงภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, vocabulary and 

expressions for everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with focus 

on pronunciation. 

GER 2001  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(GN 201)  (Fundamental German 3) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ีใชใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝนทกัษะทั้ง 4  

A study and use of basic German continuing from GER 1002: grammar, vocabulary and 

expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills. 

GER 2002  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 4        3(2-2-5) 

(GN 202) (Fundamental German 4) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวน           

ท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝนทกัษะ

ทั้ง 4  

A study and use of basic German continuing from GER 2001: grammar, vocabulary and 

expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills. 

RUS 1001  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(RS 101)  (Fundamental Russian I) 

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษารัสเซียในเร่ืองการทกัทาย การแนะนาํตวั อาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั การใช้

เวลาวา่ง การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ การสนทนาในโอกาสต่าง  ๆ โดยฝึกทกัษะ   การ

ฟัง พดู อ่านและเขียน  

A study of Russian on the topics of greetings, self-introductions, occupation, living, spending 

time, telling the time, traveling, shopping, conversation in various situations, with an emphasis 

on developing  skills in speaking, listening, reading, and writing. 

RUS 1002  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(RS 102)    (Fundamental Russian II) 
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ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเร่ืองดินฟ้าอากาศ อาหารและเคร่ืองด่ืม การศึกษา การอวยพร           

การติดต่อกบัผูอ่ื้น การใชภ้าษารัสเซียในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน 

(ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 1001 มาก่อน)   

Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food and beverages, 

education, blessing, communication, and Russian use in various situations, with an emphasis on 

developing skills in speaking, listening, reading and writing. (Recommended preliminary 

course: RUS 1001)         

RUS 2001  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(RS 201)  (Fundamental Russian III) 

ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึกการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดบัท่ี

สูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้การแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 

1002 มาก่อน) 

Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, speaking, 

reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence patterns. (Recommended 

preliminary course: RUS 1002)        

RUS 2002  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

(RS 202)   (Fundamental Russian IV) 

ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึกการใชภ้าษารัสเซีย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพดู โดยศึกษาหลกั

ไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้ความเขา้ใจโครงสร้างไวยากรณ์ 

(ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 2001 มาก่อน) 

Continuation of RUS 2001, a study of oral and written Russian: developing skills in listening, 

speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on sentence structures. (Recommended 

preliminary course: RUS 2001)  

CHI 1001  ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 

(CN 101)   (Chinese 1) 

ศึกษาสัทอกัษร ฮัน่หวี ่พินอิน  (Hanyu Pinyin) ศึกษาคาํศพัท ์ โครงสร้างและรูปประโยคพื้นฐาน

ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั  ฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ ฝึกเขียนตวัอกัษรจีนและแต่งประโยคภาษาจีนอยา่ง

ง่าย ๆ 

To study  Hanyu Pinyin  official  Chinese  Romanization   system, basic  vocabulary,  basic  

sentences  and  patterns  used  in  daily  life,  To  practice  basic  conversation   and  make  

simple  sentences. 
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CHI 1002  ภาษาจีน 2                                                               3(2-2-5) 

(CN 102)   (Chinese 2) 

ศึกษาคาํศพัทโ์ดยเฉพาะ คาํศพัทท่ี์มีความหมายเหมือนกนั และคาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนัขา้ม   

ศึกษาอกัษรหลกั ฝึกพดูและเขียนภาษาจีนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา    ฝึกอ่านออกเสียงใหไ้ดม้าตรฐาน   

เรียนรู้คาํศพัทท่ี์ซบัซ้อนและมกัใชใ้นชีวิตประจาํวนั    

To study  vocabulary,  synonyms  and radicals,  antonyms and practice  dialogues  by using the 

vocabulary already learned.  To practice writing sentences and reading, emphasizing on 

pronunciation in accordance with  the linguistic and grammatical structure of Chinese. 

CHI 2001  ภาษาจีน 3                                                                 3(2-2-5) 

 (CN 201) (Chinese 3) 

ศึกษาคาํศพัทส์าํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาคาํพอ้งรูป คาํพอ้งเสียง บทกลอน และเพลงจีน

อยา่งง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลกัไวยากรณ์   ฝึกแต่งประโยค และเขียนบท

สนทนาอยา่งง่าย  ๆ 

To  study  vocabulary  used  in  daily  life,  including homographs,  homophones,  poems, and  

simple  Chinese  songs.  To  study  grammatical  sentence structure  and  write  simple  

dialogues.   

CHI 2002      ภาษาจีน 4                                                                                           3(2-2-5) 

(CN 202)  (Chinese 4) 

ศึกษาคาํพอ้งรูป  คาํพอ้งเสียง  คาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั  และคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มใน

ภาษาจีน  รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอยา่งง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึน  

ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

To study  homographs,  homophones,  and  antonyms  in  basic  Chinese, Chinese  poems,   and  

simple  songs.  To study complex  sentence  structures  and  patterns.  To  practice  making 

sentences  and writing  dialogues. References of words in dictionary. 

          

2. คําอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาเอกบังคับประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 

**HIT 2101   โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

   (HI 324)      (Archaeology and the Study of Thai History) 

 ศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาประวติัศาสตร์            

และการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ถึงพุทธศตวรรษท่ี 19                

(มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
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A study of archaeological evidences in Thailand as an approach to the study of history and 

cultural changes from prehistoric period to the 13th Century. (Field trip included). 

**HIT 2201   ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว                                      3(3-0-6) 

   (HI 223)      (Thai History and Culture for Tourism) 

  ศึกษาประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

 A study of history and Thai culture for tourism. (Field trip included) 

  HIT 2301  ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                                               3(3-0-6) 

  (HI 325)    (History of Art in Thailand) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ตั้งแต่สมยัทวารวดีถึงสมยัรัตนโกสินทร์                           

(มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of art history in Thailand from the Dvaravati to the Rattanakosin period.                       

(Field trip included). 

  **HIT 2401     สุโขทยัศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                                        3(3-0-6) 

 (HI 229)       (Sukhothai Studies for Tourism) 

ศึกษาประวติัศาสตร์สุโขทยั และวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of Sukhothai history and culture for tourism. (Field trip included). 

*HIT 2402    ลา้นนาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                                        3(3-0-6)              

    (Lanna Studies for Tourism) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา และวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

A study of Lanna history and culture for tourism. 

  HIT 3202  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยเพื่อการท่องเท่ียว                               3(3-0-6) 

  (HI 428)    (Thai Local History and Culture for Tourism) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย วฒันธรรม และเทศกาลงานประเพณีท่ีสําคญัดา้นการท่องเท่ียว

ในแต่ละภูมิภาค (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of Thai local history, culture and importance festivals in each region for tourism. 

(Field trip included). 

HIT 3304  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย                  3(3-0-6) 

(HI 420)    (Historical Tourist Attractions and Ancient Monuments in Thailand) 

ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ วงั วดั พิพิธภณัฑสถาน และโบราณสถานท่ีสําคญัใน

ประเทศไทย (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of major Historical tourist attractions in Thailand: palaces, temple, museums and 

ancient monuments. (Field trip included). 
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**HIT 3402  อยธุยาศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                                             3(3-0-6) 

  (HI 323)    (Ayutthaya Studies for Tourism) 

ศึกษาประวติัศาสตร์อยธุยา และวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of Ayutthaya history and culture for tourism. (Field trip included). 

HIT 4403  กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว                                                                           3(3-0-6) 

  (HI 429)   (Bangkok Studies for Tourism) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของ

กรุงเทพมหานคร (มีการศึกษานอกสถานท่ี)   

A study of history, culture and distinguished tourist attractions of Bangkok. (Field trip 

included). 

 

3. หมวดวชิาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 

วชิาภาษาจีน 

CHI 3406    ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 

(CN 392)    (Chinese for Guides 1) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีจาํเป็นสาํหรับมคัคุเทศกร์วมทั้งบทอ่านเก่ียวกบัแหล่งโบราณสถาน

ในกรุงเทพฯ โดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู ฝึกภาคสนาม 

A study of essential Chinese vocabulary and expressions for tour guides and selected readings 

on historical sites and tourist attractions of Bangkok focusing on listening, speaking and              

field trip.  

CHI 3407  ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(CN 393)    (Chinese for Guides 2) 

ศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ิน

และฝึกเป็นมคัคุเทศก์ 

A study of Thai history and culture as well as local tourist attractions of historical importance 

with an emphasis on guide training. 

วชิาภาษาองักฤษ 

*ENS 3404  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 1 3(2-2-5) 

     (English for Tourism I) 

ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียว โดยฝึกทกัษะการอ่าน แผน่พบัโฆษณาและเอกสาร 

ต่างๆ รวมทั้งการฟัง การพดู โดยเนน้คาํศพัท ์สาํนวน และบทสนทนาต่างๆ ท่ีใชธุ้รกิจท่องเท่ียว 
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This course provides practice in reading brochures, advertisement, and other documents, as 

well as listening and speaking skills, with an emphasis on the type of vocabulary, expressions, 

and various types of conversations used in the tourism business. 

**ENS 4401  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 2 3(2-2-5) 

   (EN 410)   (English for Tourism II) 

ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ โดยฝึกทักษะการให้ข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม เทศกาลงานประเพณี และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั เน้นการ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังและตอบขอ้ซกัถาม การเจรจาต่อรอง และการแกปั้ญหา 

This course focuses on the study of English used in the field of tourism and contains extensive 

practice in the skills of giving information regarding history, arts, culture, tradition, festivals, 

and important tourist attractions. The linguistic focus is on conversations in various situations, 

listening and answering questions, as well as negotiation and problem solving. 

วชิาภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4410  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1  3(2-2-5) 

 (FR 471)  (French for Guides 1) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่านและเอกสารและส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู ่ศิลปะ วฒันธรรมของไทย และฝึกการอ่าน ฟัง        

และพดู (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 3001 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media  

related to Thai geography, history, life style, art and culture with a practice in reading, 

listening and speaking skills. (Recommended preliminary course: FRE 3001) 

FRE 4411  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(FR 472)     (French for Guides 2) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวของไทยโดยเนน้ทกัษะการอ่าน ฟัง และพดู ฝึกภาคสนาม (ควรเรียนกระบวน

วชิา FRE 4410 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from texts, documents and media  

related to tourist attractions in Thailand with an emphasis on reading, listening and speaking 

skills. Field trip required. (Recommended preliminary course: FRE 4410) 

วชิาภาษาเยอรมัน 

GER 3303  ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 

(GN 317)   (German for Tour Guides 1) 



58 
 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์จากบทอ่าน เอกสาร และส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมไทย ฝึกภาคสนาม 

A practice of language skills for tour guides based on texts, documents and other media, 

dealing with geography, history and Thai culture. Field trip required. 

GER 3304  ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(GN 318)   (German for Tour Guides 2) 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาเยอรมนัในระดบัท่ีสูงข้ึนสาํหรับงานมคัคุเทศก ์จากบทอ่าน เอกสาร และ 

ส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ และประวติัของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจต่างๆ ฝึกภาคสนาม 

(ควรเรียนกระบวนวชิา GER 3303 มาก่อน) 

A practice of advanced language skills for tour guides based on texts, documents and other 

media dealing with art and history of various places of interest. Field trip required. 

(Recommended preliminary course: GER 3303) 

วชิาภาษารัสเซีย 

RUS 3403  ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3(2-2-5) 

(RS 373)     (Russian for Tour Guides 1) 

 ฝึกทกัษะการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับงานมคัคุเทศก ์จากบทอ่าน เอกสารและส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมไทย โดยเนน้ทกัษะการฟัง การพดู และการอ่าน ฝึก

ภาคสนาม (ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 2002 มาก่อน)  

A practice of language skills for tour guides based on texts, documents  and other media, 

dealing with geography, history and Thai culture with an emphasis on listening, speaking, and 

reading skills. Field trips required.  (Recommended preliminary course: RUS 2002) 

RUS 3404  ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3(2-2-5) 

(RS 374)     (Russian for Tour Guides 2) 

 ฝึกทกัษะการใชภ้าษารัสเซียในระดบัท่ีสูงข้ึนสาํหรับงานมคัคุเทศก ์จากบทอ่าน เอกสารและส่ือ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ และประวติัของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ของไทยท่ีน่าสนใจ โดยเนน้

ทกัษะการฟัง การพดู และการอ่าน ฝึกภาคสนาม (ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 3403 มาก่อน)  

A practice of advanced language skills for tour guides based on texts, documents and other 

media, dealing with Thai arts, history of various places of interest with an emphasis on 

listening, speaking, and reading skills. Field trips required. (Recommended preliminary 

course: RUS 3403) 
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4. หมวดวชิาเอกเลอืก 

4.1  กลุ่มวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 

HIT 2102  แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย                       3(3-0-6) 

(HI 326)   (Archaeological Tourist Attractions in Thailand) 

ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี พิพิธภณัฑป์ระจาํแหล่งโบราณคดี และเมืองโบราณท่ีสาํคญั 

ในประเทศไทย (มีการศึกษานอกสถานท่ี)   

A study of the archaeological tourist attractions, archaeological site museums and major  

ancient cities in Thailand. (Field trip included). 

*HIT 2501     ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยุโรปประวติัศาสตร์: สหราชอาณาจกัร 

   บริเตนใหญ่ ฝร่ังเศส เยอรมนี และออสเตรีย 3(3-0-6) 

(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: The United Kingdom of Great Britain, 

France, Germany and Austria)    

ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในยโุรป 

เนน้ สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ ฝร่ังเศส เยอรมนี และออสเตรีย 

A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in Europe with an  

emphasis on The United Kingdom of Great Britain, France, Germany and Austria. 

*HIT 2502      ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในยุโรป: กรีซ อิตาลี                   3(3-0-6) 

                       สเปน และรัสเซีย  

  (History and Cultural Tourist Attractions in Europe: Greece, Italy, Spain and Russia)    

ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม                              

ในยโุรป เนน้ กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย        

A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in Europe with                

an emphasis on Greece, Italy, Spain and Russia. 

HIT 2503  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในอเมริกา 3(3-0-6) 

(HI 281)  (History and Cultural Tourist Attractions in America) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

ในอเมริกา 

A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in America. 

*HIT 3103   พิพิธภณัฑศึ์กษา    3(3-0-6) 

  (Museum Studies) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ความสาํคญั และจุดมุ่งหมายของการจดัตั้งพิพิธภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ  

การบริหารงานในพิพิธภณัฑ์ รวมทั้งศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ ์
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A study of museum history, its importance and objectives to estrablish various kinds of  

museums, including with its management and related laws (Field trip included). 

*HIT 3203  ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย                                           3(3-0-6) 

 (History of Tourism in Thailand) 

ศึกษาประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวและพฒันาการดา้นการท่องเท่ียวในสังคมไทย ตั้งแต่สมยั 

รัตนโกสินทร์ 

A study of history of tourism and the evolution of tourism in Thai society since                

Rattanakosin  Period. 

*HIT 3301  ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Thai Arts and Architecture for Tourism ) 

ศึกษาลกัษณะและรูปแบบของศิลปสถาปัตยกรรมไทย มูลเหตุและปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ลกัษณะเฉพาะของศิลปสถาปัตยกรรมไทยแต่ละประเภท ตามลกัษณะทางกายภาพและความเช่ือ  

ประเพณีทอ้งถ่ิน วสัดุในการก่อสร้าง และลกัษณะเด่นของแต่ละภูมิภาค  รวมทั้งศึกษาการนาํ

เอกลกัษณ์และองคป์ระกอบทางศิลปสถาปัตยกรรมไทยมาประยกุตใ์ชก้บัการท่องเท่ียว 

The study of Thai historical arts and architectural characteristics which is uniquely 

distinguished from the past to present. Categorizing Thai arts and architecture is based on 

physical geography, beliefs, tradition, wisdom and materials. To study character of identity 

and aesthetics in Thai styles as well as the study of applying arts and architectural components 

to support tourism attraction. 

*HIT 3302   ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา 3(3-0-6)  

 (History of Art in India and Sri Lanka) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะและอิทธิพลของวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะใน

อินเดียและศรีลงักา 

A study of arts history and the impact of other cultures on artistic creation in India and Sri 

Lanka. 

HIT 3303  ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 

(HI 336)   (History of Art in Southeast Asia) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะและอิทธิพลของวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

A study of art history and influences of other culture on artistic creation in Southeast Asia. 
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*HIT 3305  การอนุรักษแ์ละการจดัการมรดกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6) 

                   (Cultural Heritage Conservation and  Management in Thailand ) 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ลกัษณะของมรดกทางวฒันธรรม ภูมิทศัน์วฒันธรรม ขั้นตอนและ

เกณฑก์ารอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมแต่ละประเภททั้งในระดบัชาติ ระดบัชุมชน และระดบั

ทอ้งถ่ิน  หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการข้ึนทะเบียนมรดกโลก การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

อุทยานประวติัศาสตร์ และแนวทางการอนุรักษแ์ละแผนการบริหารจดัการแหล่งมรดกทาง

วฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียงย ัง่ยนื  

The study of cultural heritage sites and cultural landscape in Thailand. Targeted on 

conservative oriented, management and planning in international and local heritage sites, Law 

and regulation in world heritage, ancient monument and historical sites. This course will also 

offer guidance for designing authentic conservative and planning of cultural heritage site for 

sustainable tourism. 

HIT 3501   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเอเชียใต ้ 3(3-0-6) 

(HI 348)    (History and Cultural Tourist Attractions in South Asia) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเอเชียใต ้

A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in South Asia. 

HIT 3502   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 363)   (History and Cultural Tourist Attractions in East Asia) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมใน                         

เอเชียตะวนัออก 

A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in East Asia. 

HIT 3503  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 

(HI 437)    (History and Cultural Tourist Attractions in Southeast Asia) 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเอเชีย      

  ตะวนัออกเฉียงใต ้

      A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in Southeast Asia. 

HIT 4203  ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย                                    3(3-0-6) 

(HI 426)    (History of Minority Groups in Thailand) 

ศึกษาบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยท่ีเขา้มาอยูใ่น

อาณาจกัรไทยสมยัสุโขทยั อยธุยาและรัตนโกสินทร์ 

A study of the political, economic, social and cultural roles of minority groups in Thailand 

during the Sukhothai, Ayuttaya and Rattanakosin period. 
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*HIT 4204   ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย  3(3-0-6) 

  (History of Entertainment Culture in Thailand) 

ศึกษาประวติัศาสตร์และพฒันาการของวฒันธรรมความบนัเทิงในประเทศไทยโดยเนน้                    

ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

A study of history and evolution of the entertainment culture in Thailand with emphasis             

on the Rattanakosin Period. 

HIT 4305     มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6) 

(HI 327)    (The World Cultural Heritage in Thailand) 

 ศึกษาแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย ดา้นประวติัศาสตร์ และศิลปกรรมท่ีสาํคญั  

(มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

A study of the world cultural heritage in Thailand, with emphasis on their important history  

and art. (Field trip included.) 

 

4.2. กลุ่มวชิาสหวทิยาการเพื่อการท่องเที่ยว 

ANT 3027  ชนกลุ่มนอ้ย  3(3-0-6) 

(AN 327)  (Minority Groups) 

ศึกษาลกัษณะความเป็นชนกลุ่มนอ้ยและสภาพท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนกลุ่ม 

ใหญ่กบัชนกลุ่มนอ้ย โดยเนน้ปฏิกิริยาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีตอบโตช้นกลุ่มใหญ่ สภาพของปัญหา

ชนกลุ่มนอ้ย แนวทางและนโยบายท่ีใชแ้กปั้ญหา โดยเฉพาะศึกษาชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มต่างๆ ใน

สังคมไทย 

A study of the nature and contemporary phenomena of minority groups, an analysis of                  

the relationship between majority groups and minority groups, with special emphasis on 

minority reaction to the majority groups, the problematic conditions of minority groups,            

and measures and policies in problem solving with an emphasis on the various minority 

groups in Thai society. 

ANT 3050  สังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 

(AN 350)    (Societies and Culture in Southeast Asia) 

ศึกษาสังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

รวมถึงการผสมผสานทางเช้ือชาติและวฒันธรรม ศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมในรูปการ

แพร่กระจาย การยอมรับ การขดัแยง้ การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมใหม่ 



63 
 

A study of the societies and cultures in Southeast Asia, with an emphasis on socio-economic      

and political perspectives in cluding race mixtures and culture assimilation, the influence of 

culture diffusion, conflicts, social change, and adaption to new cultures. 

ANT 3057  สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(AN 357)   (Thai Society and Culture) 

ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างและวฒันธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม 

สถาบนัสาํคญัของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดาํเนินชีวติ การเปล่ียนแปลงของกลุ่มและ

วถีิการดาํเนินชีวติของคนไทย 

A study and analysis of the social structure and culture of Thai society, including customs,  

beliefs, values, major social institutions, the role of religion, the ways of life and group 

changes. 

CHI 4401  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

(CN 483)   (Chinese for Tourism Business) 

ศึกษาภาษาจีนธุรกิจการท่องเท่ียว โดยเนน้การวางแผน การเดินทาง การติดต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการโรงแรม การขนส่ง 

To study the management of tourism, the travel planning, contacting hotels for reservations, 

and other communication. 

ENS 3402  ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

(EN 427)    (English for Tourism Promotion) 

ศึกษาและฝึกใชศ้พัท ์สาํนวน และโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษจากบทอ่าน และบทสนทนา

ในปริบทการท่องเท่ียว โดยครอบคลุมสาระสาํคญัในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งใหม่ วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนอาชีพสาํคญัในทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย 

A study and practice of the use of English vocabulary, expressions, and sentence structure 

based on authentic texts, and conservations in a tourism context, with emphasis on natural 

attractions, new destinations, traditions and cultures including major local professions 

promoting Thai tourism. 

ENS 4402  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย  3(3-0-6) 

(EN 428)    (English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture) 

ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน เพื่อใหส้ามารถใชศ้พัท ์สาํนวนเฉพาะทางดา้น

ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือของคนไทย 
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A study and practice of reading and using vocabulary and expressions on the topics on               

Thai  history, arts and culture as related to Thai beliefs. 

**F0L 4203  นิทานพื้นบา้น  3(3-0-6) 

    (FL 474)   (The Folktale) 

ศึกษาประเภทและลกัษณะของนิทานพื้นบา้น ทั้งรูปแบบ เน้ือหา กาํเนิด การแพร่กระจาย การใช ้

แบบเร่ืองและอนุภาค การวิเคราะห์นิทานพื้นบา้นในแง่โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งนิทานกบัสังคมและวฒันธรรม 

A study of the types and characteristics of Folk Tales in terms of form, content, origin,  

distribution, theme and motif, with analysis of Folk Tales in terms of structure, roles in society 

and the relationships among Folk Tales, society and culture. 

**FRE 3401  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

    (FR 373)   (French for Tourism) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนา บทอ่าน และเอกสารต่างๆ ดา้น

อุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียว เนน้ฝึกทกัษะการฟังและพดูภาษาฝร่ังเศส (ควรเรียนกระบวนวชิา 

FRE 2002 มาก่อน) 

A study of French vocabulary, expressions and structures from dialogues, texts and documents 

in the field of tourism industry with an emphasis on listening and speaking skills. 

(Recommended preliminary course: FRE 2002) 

GER 2301  ภาษาเยอรมนัเพื่อกิจการท่องเท่ียว 1  3(3-0-6) 

(GN 212)  (German for Tourism 1) 

ศึกษาการใชศ้พัทแ์ละสาํนวนพื้นฐานภาษาเยอรมนัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาํนกังาน

ท่องเท่ียว การโรงแรม ภตัตาคาร ตลอดจนร้านคา้ (ควรเรียนกระบวนวชิา GER 1002 มาก่อน) 

A study of basic vocabulary and expressions used in tourism industry: travel agencies, hotels,  

resturants and shops. (Recommended preliminary course: GER 1002) 

GER 3302  ภาษาเยอรมนัเพื่อกิจการท่องเท่ียว 2  3(3-0-6) 

(GN 312)  (German for Tourism 2) 

ศึกษาการใชศ้พัท ์สาํนวนพื้นฐานภาษาเยอรมนัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในระดบั                

ท่ีสูงกวา่ GER 2301 โดยคาํนึงถึงความเขา้ใจต่างวฒันธรรม (ควรเรียนกระบวนวชิา GER 2301 

มาก่อน) 

A study of vocabulary and expressions used in tourism on the higher level than GER 2301, 

taking intercultural aspects in to consideration. (Recommended preliminary course: GER 

2301) 
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MCS 1300  หลกัการพดูเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MC 130)   (Fundamental Speech) 

ศึกษาหลกัการพดูในท่ีสาธารณะ การฟัง บุคลิกภาพ การแสดงออก ศิลปะการถ่ายทอดและการ

นาํเสนอ 

A study of the principles of public speaking, listening, personality and expression including 

the arts of presentation. 

MCS 3100  การส่ือสารเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

(MC 310)   (Communications for Human Relations) 

ศึกษาความหมาย ความสาํคญัและแนวคิดของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษยแ์ละเทคนิค

การสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัต่างๆ โดยอาศยักระบวนการส่ือสาร การเรียนรู้และพฒันา

ตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

A study of  meaning, importance and concept of human relations, human nature and human  

relations techniques in various contexts based on communication, learning and self 

development for efficient human relational building. 

**MCS 3206  การเขียนสารคดีเพื่อส่ือมวลชน  3(3-0-6) 

(MC 326)   (Feature Writng for Mass Media) 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนสารคดีในส่ือส่ิงพิมพ ์และเวบ็ไซตข์องส่ือมวลชนต่าง ๆ                               

ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งของเขียนสารคดีกบัสังคม ตลอดจนฝึก

การเขียน 

A comparative study of the feature writing in printed media and mass media web sites, both 

domestic and aborad with analysis on contents and the roles of features writing to society and 

vice versa including writing practices. 

**MCS 3400  การเขียนบทวทิยกุระจายเสียง  3(3-0-6) 

 (MC 340)   (Radio Script Writing) 

ศึกษาหลกัและเทคนิคการเขียนบทวทิยกุระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเขียนและอ่าน

บทสารคดี และสาระบนัเทิงรวมทั้งเทคนิคการนาํบทวทิยกุระจายเสียงไปผลิตรายการ 

A study of principles and techniques of script writing for various types of radio programs,  

feature and entertainment reading and writing including techniques for radio broadcasting 

production. 
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**MCS 3401  การเขียนบทวทิยโุทรทศัน์  3(3-0-6) 

 (MC 341)   (Television Script Writing) 

ศึกษาหลกัการเขียนบทวทิยสุาํหรับรายการโทรทศัน์ การวางแผน การคน้ควา้ การคดัเลือกและ 

ประมวลขอ้มูล รวมทั้งความคิดเพื่อการเขียนบท การใชภ้าษา ภาพและเสียงในบท 

A study of principles of script writing for various types of television programs, planning,  

researching, selection and data processing including conceptualization to script deliveries, 

language usage, image and sound in various types of TV script. 

MCS 4501   เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(MC 451)   (Tourism Web Site) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ประเภทของเวบ็ไซต ์การออกแบบ การผลิตและ                     

 การติดตั้งโฮมเพจ็ และเวบ็เพจ็ในงานการท่องเท่ียว โดยการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

A study of web site literacy, type, design, creation and posting of home pages and      

web pages for tourism using computer software.  

MCS 4502   ภาพถ่ายการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(MC 452)   (Tourism Pictures) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ประเภทภาพถ่าย วสัดุและอุปกรณ์           

ในการผลิตภาพถ่าย หลกัและวธีิการถ่ายภาพในงานการท่องเท่ียว การตกแต่งภาพถ่ายดว้ย

ซอฟตแ์วร์ร่วมสมยั และการเก็บรักษาภาพถ่าย รวมทั้งการนาํเสนอและการใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ  

A study of still and motion picture, types of pictures, material and tools used in picture 

production,  principles and methods of taking picture in tourism, retouching picture by using 

contemporary software, and picture collection including presentation and other application. 

MCS 4503   ส่ือส่ิงพิมพก์ารท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

(MC 453)    (Tourism Printed Media) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์หลกัการและวธีิการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพใ์นงานการท่องเท่ียว ใชท้ั้งแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยร่ีวมสมยั โดยเนน้คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีสาํคญั 

A study of printed media, classification, principles and production of printed media for 

tourism utilizing conventional and contemporary technology, with emphasis on important 

hardware and software.  
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MCS 4504   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์การท่องเท่ียว 3(2-2-5)  

(MC 454)    (Tourism Electronic Media) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลกัการ และ

วธีิการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในงานการท่องเท่ียว ใชท้ั้งแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยร่ีวมสมยั 

โดยเนน้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

A study of electronic media, classification, principles and methodology of electronic media 

production process on tourism using of conventional and contemporary technology focusing 

on digital hardware and non-linear software.    

**THA 3106  ศิลปะและกลวธีิการเขียน  3(3-0-6) 

(TH 345)  (Art and Techniquess of Writing) 

ศึกษาศิลปะการใชภ้าษา การใชค้าํ สาํนวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ยอ่หนา้ ฝึกฝนการเขียน 

คาํจาํกดัความ การเขียนช้ีแจง การเขียนแยง้ และการเขียนโนม้นา้วใจ 

A study of the art of language through words, idioms, sentences and paragraphs, with 

emphasis on the practice of writing definitions, descriptions, controversies and persuasive text. 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่   144 หน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 

วชิาศึกษาทัว่ไป       42 หน่วยกิต วชิาศึกษาทัว่ไป                     42 หน่วยกิต 

วชิาเอก                    63 หน่วยกิต วชิาเอก                                  63 หน่วยกิต 

วชิาโท                    24 หน่วยกิต วชิาโท                                   24 หน่วยกิต 

วชิาเลือกเสรี          15 หน่วยกิต วชิาเลือกเสรี                         15 หน่วยกิต 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรสาขาวชิาประวตัิศาสตร์ พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้

เลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

IT     105     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                         3   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้

เลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

INT 105      ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                               3   

MA  103      คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3   MTH 1003   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                        3                                                                     

ST    103      สถิติเบ้ืองตน้                                              3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                                    3                                                                    

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA             

ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ        หน่วยกติ 

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน้                                       3                                                               AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                         3                                                                                                                             

BI    103    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                          3                             **BIO 1001 ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                             3                                                                                             

CM  103   เคมีเบ้ืองตน้                                                  3                     CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                                    3                                                                                     

GY  103   ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                        3                                                GLY 1003    ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                         3                                                                                                                 

MT 103    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                   3                                  MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                     3                                                                        

PH 103     ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                 3                    *PHY 1001    ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                              3                                                                                     

SC 103    วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                      3                                SCI 1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                       3                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 

PH,SC ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, 

GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้
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2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

AR 103     ศิลปวจิกัษณ์                         เลือกเรียน       2 ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                       เลือกเรียน                 2                                                

MU 103    ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วิชา                                                            MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                     1 วชิา                                                      

HI 101      อารยธรรมตะวนัตก             เลือกเรียน        3 HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน                  3                                               

HI 102      อารยธรรมตะวนัออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก          1 วชิา                                                  

HI 121     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                  3   HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                         3                                                                   

IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้     2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้            2                                                                        

PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน้                                              3   PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                                    3                                                                      

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

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GS หรือ SS ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GAS  หรือ HED ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                      หน่วยกติ 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ                            หน่วยกติ 

SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้            3 SOC 1003    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                 3                                                                   

LW 104   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  

PS 103   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                        เลือกเรียน POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                              เลือก         

EC 103   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                 1 วชิา 3   ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                       1 วชิา     

PC 103   จิตวทิยาทัว่ไป PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                                  3 

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควชิากาํหนด         

ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ               

3 หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควชิากาํหนด                   

ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ                               

3 หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา

จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205 

ภาษาองักฤษ  ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก                       

2 กระบวนวชิาจาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 

2102, ENG 2401 

ภาษาฝร่ังเศส  FR 101, FR 102, FR 201, FR 202 ภาษาฝร่ังเศส   FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002 

ภาษาเยอรมนั GN 101, GN 102, GN 201, GN 202 ภาษาเยอรมนั  GER 1001, GER 1002, GER 2001,                  

GER 2002 

ภาษารัสเซีย RS 101, RS 102, RS 201, RS 202 ภาษารัสเซีย  RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001,  RUS 2002 

ภาษาจนี CN 101, CN 102, CN 201, CN 202 ภาษาจนี CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002 

5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

TH 101   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                          3                                        

TH 102   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3   THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                        3                                                                   
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วชิาเอกบังคบัประวตัศิาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว   30  หน่วยกติ   

(กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ) 

วชิาเอกบังคบัประวตัศิาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว      27  หน่วยกติ   

(กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ) 

HI 223 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 

 

HI 229 สุโขทยัศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

- 

HI 323 อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

HI 324 โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย 

 

HI 325 ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 

HI 326 แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย 

HI 420 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน 

            ในประเทศไทย 

HI 427 บทบาทของพระพทุธศาสนาต่อสถาบนัต่าง ๆของ 

           ไทย 

HI 428 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยเพ่ือ 

            การท่องเท่ียว 

HI 429 กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

HIT 2201 (HI 223) ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการ 

                                 ท่องเท่ียว 

**HIT 2401 (HI 229) สุโขทยัศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

*HIT 2402 ลา้นนาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

**HIT 3402 (HI 323) อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

**HIT 2101 (HI 324) โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์      

                                    ไทย 

 HIT 2301 (HI 325)  ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 

- 

HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ 

                                โบราณสถานในประเทศไทย 

- 

 

HIT 3202 (HI 428) ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย    

                                เพ่ือการท่องเท่ียว 

HIT 4403 (HI 429) กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

วชิาเอกบังคบัภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 6 หน่วยกติ   

ใหเ้ลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีเคยเรียน

มาแลว้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ) 

วชิาเอกบังคบัภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 6 หน่วยกติ   

ใหเ้ลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีเคยเรียน

มาแลว้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ)   

วชิาภาษาองักฤษ 

EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1  

- 

EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2  

วชิาภาษาฝร่ังเศส 

FR 471 ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1  

FR 472  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2    

วชิาภาษาเยอรมนั 

GN 317 ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์1  

GN 318 ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์2  

วชิาภาษาองักฤษ 

- 

*ENS 3404  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 1  

**ENS 4401 (EN 410) ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 2  

วชิาภาษาฝร่ังเศส 

FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์1  

FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับมคัคุเทศก ์2    

วชิาภาษาเยอรมนั 

GER 3303 (GN 317) ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์1  

GER 3304 (GN 318) ภาษาเยอรมนัสาํหรับมคัคุเทศก ์2  
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วชิาภาษารัสเซีย 

RS 373 ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์1   

RS 374 ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

วชิาภาษารัสเซีย 

RUS 3403 (RS 373) ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์1   

RUS 3404 (RS 374) ภาษารัสเซียสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

วชิาภาษาจนี 

CN 392 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

CN 393 ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

วชิาภาษาจนี 

CHI 3406 (CN 392) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

CHI 3407 (CN 393) ภาษาจีนสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

วชิาเอกเลอืก   27  หน่วยกติ    (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ) วชิาเอกเลอืก   30  หน่วยกติ      (กระบวนวชิาละ 3 หน่วยกติ) 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาใดๆท่ีปรากฏในกลุ่ม        

วชิาเอกเลือกกลุ่มใดก็ไดร้วมกนั 9 กระบวนวชิา 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากกลุ่มวชิาเอกเลือกรวมกนั 10 

กระบวนวชิา 30 หน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มวชิาประวตัศิาสตร์ 

- 

 

HI 251 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน

ยโุรป 

 

 

 

- 

 

HI 281 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

            อเมริกา 

1.  กลุ่มวชิาประวตัศิาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว 
HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศ 
                                ไทย 

 - 

 

* HIT 2501 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน  

                      ยโุรป : สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่  ฝร่ังเศส   

                      เยอรมนี และออสเตรีย 

* HIT 2502 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

                      ยโุรป : กรีซ  อิตาลี  สเปน และรัสเซีย 

HIT 2503 (HI 281) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

                                วฒันธรรมในอเมริกา 

HI 291 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

            แอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

- 

- 

- 

- 

HI 336 ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

- 

 

HI 348 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

             วฒันธรรมในเอเชียใต ้

- 

 
* HIT 3103   พิพิธภณัฑศึ์กษา 

* HIT 3203   ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย    

 * HIT 3301   ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 

 * HIT 3302   ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา 

HIT 3303 (HI 336) ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออก 

                               เฉียงใต ้

* HIT 3305 การอนุรักษแ์ละจดัการมรดกทางวฒันธรรมใน 

                    ประเทศไทย 

HIT 3501 (HI 348) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

                               วฒันธรรมในเอเชียใต ้
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

HI 363 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

             เอเชียตะวนัออก 

HI 437 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

            วฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

HI 426 ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 

- 

HI 327  มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 

HIT 3502 (HI 363) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

                                วฒันธรรมในเอเชียตะวนัออก 

HIT 3503 (HI 437) ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง 

                                วฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

HIT 4203 (HI 426) ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 

* HIT 4204 ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย 

HIT 4305 (HI 327) มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 

2.  กลุ่มวชิาการบริหารและการจดัการการท่องเทีย่ว  

HO 400   การจดัการธุรกิจโรงแรม  1  

HO 416    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเดินทางและการ 

                 ท่องเท่ียว  

TO 201   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

TO 202   พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  

TO 301   การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 1  

TO 302   การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2  

TO 401   หลกัการมคัคุเทศก ์                                                                    

TO 402   การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.  กลุ่มวชิาสหวทิยาการเพือ่การท่องทีย่ว   

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

GE  375  ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 

- 

- 

- 

MC 310  การส่ือสารเพ่ือมนุษยสมัพนัธ์ 

2.  กลุ่มวชิาสหวทิยาการเพือ่การท่องเทีย่ว 

ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มนอ้ย  

 ANT 3050 (AN 350) สงัคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออก   

                                    เฉียงใต ้  

ANT 3057 (AN 357) สงัคมและวฒันธรรมไทย  

CHI 4401 (CN 483)  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 

ENS 3402 (EN 427)  ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ENS 4402 (EN 428)  ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพ่ือ     

                                 ศึกษาศิลปวฒันธรรม  

**FOL 4203 (FL 474) นิทานพ้ืนบา้น  

**FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว  

- 

GER 2301 (GN 212) ภาษาเยอรมนัเพ่ือกิจการท่องเท่ียว 1  

GER 3302 (GN 312) ภาษาเยอรมนัเพ่ือกิจการท่องเท่ียว 2  

MCS 1300 (MC 130) หลกัการพูดเบ้ืองตน้  

MCS 3100 (MC 310) การส่ือสารเพ่ือมนุษยสมัพนัธ์  



74 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

-  

- 

- 

MC 451  เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว 

MC 452  ภาพถ่ายการท่องเท่ียว 

MC 453  ส่ือส่ิงพิมพก์ารท่องเท่ียว 

MC 454  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์การท่องเท่ียว 

- 

PC  288   จิตวทิยาการบริการ และทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ 

**MCS 3206 (MC 326) การเขียนสารคดีเพ่ือส่ือมวลชน 

**MCS 3400 (MC 340) การเขียนบทวทิยกุระจายเสียง 

**MCS 3401 (MC 341) การเขียนบทวทิยโุทรทศัน ์  

MCS 4501 (MC 451) เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว  

MCS 4502 (MC 452) ภาพถ่ายการท่องเท่ียว  

MCS 4503 (MC 453) ส่ือส่ิงพิมพก์ารท่องเท่ียว  

MCS 4504 (MC 454) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์การท่องเท่ียว  

**THA 3106 (TH 345) ศิลปะและกลวธีิการเขียน 

- 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะ

มนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทใน

คณะอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์

ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโท

ในคณะดงักล่าว มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต  

ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้น

สาขาวชิาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ

ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั                   

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ                

วชิาเลือกเสรี 

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่                

15 หน่วยกิต  หรือ  นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา   

RU 300 ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวชิาสหกิจ

ศึกษาแทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบ

ผา่นกระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต           

จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพ

ในหมวดวชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือก

ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยัดว้ย 

   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

   1.นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน    

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็น            

วชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 

หน่วยกิต  หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์       

จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว                                                          

 2. นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000                                 

(RU 300)  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จาํนวน 9 

หน่วยกิต แทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียน

กระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง          

ท่ีไม่ซํ้ ากบักะบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และ

วชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดวชิาต่าง ๆ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

HI 324  โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย 

HI 326 แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย 

หมวดวชิาโบราณคด ี

**HIT 2101 โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย 

   HIT 2102  แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย 

 *HIT 3103 พิพิธภณัฑศึ์กษา 

 หมวดวชิาประวตัศิาสตร์วฒันธรรม 

HI 223 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 

 

HI 428 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยเพ่ือการ 

            ท่องเท่ียว 

- 

HI 426 ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 

- 

 **HIT 2201 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการ 

                     ท่องเท่ียว 

HIT 3202 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยเพ่ือการ 

                 ท่องเท่ียว 

 *HIT 3203 ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

  HIT 4203 ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 

 *HIT 4204 ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย 

 หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ 

HI 325 ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 

- 

 

HI 336 ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

HI 420 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ 

            โบราณสถานในประเทศไทย 

- 

 

HI 327 มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 

HIT 2301 ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 

* HIT 3301   ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 

 *HIT 3302 ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา 

   HIT 3303 ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

  HIT 3304 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน 

                   ในประเทศไทย 

* HIT 3305 การอนุรักษแ์ละจดัการมรดกทางวฒันธรรมใน 

                    ประเทศไทย 

HIT 4305 มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย 

 

HI 229 สุโขทยัศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

- 

HI 323 อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

HI 429 กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ 

**HIT 2401สุโขทยัศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

*HIT 2402 ลา้นนาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

**HIT 3402 อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 

HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเที่ยว   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

HI 251 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

            ยโุรป 

 

- 

 

 

HI 281 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

            อเมริกา 

HI 291 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

           แอฟริกา และตะวนัออกกลาง 

HI 348 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

            ในเอเชียใต ้

HI 363 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน   

             เอเชียตะวนัออก 

HI 437 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

            เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 

- 

*HIT 2501 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

                   ยโุรป : สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่  ฝร่ังเศส  

                   เยอรมนี และออสเตรีย 

*HIT 2502 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

                   ยโุรป : กรีซ  อิตาลี  สเปน และรัสเซีย 

HIT 2503 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน  
                 อเมริกา 

- 

 

HIT 3501 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม             

                ในเอเชียใต ้

HIT 3502 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

                 เอเชียตะวนัออก 

HIT 3503 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใน 

                 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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วชิาโทประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

วชิาโทประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว   

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

วชิาโทบังคบั 15 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี             หน่วยกติ                     

HI 221 ประวติัศาสตร์ไทย 1                                       3 

HI 222 ประวติัศาสตร์ไทย 2                                      3 

HI324  โบราณคดีกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย    3 

HI 325 ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย              3 

HI 428 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน            3 

                     ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว                                                                       

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ    

ใหน้กัศึกษาเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี                                       หน่วยกติ 

   **HIT2101 (HI 324)  โบราณคดีกบัการศึกษา                                      3  

                                       ประวติัศาสตร์ไทย                                            

 **HIT 2201 (HI 223) ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือ                  3                                   

                                     การท่องเท่ียว                          

     HIT2301(HI 325)     ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                   3                                                  
   HIT3202 (HI 428)    ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน                 3 

                                     ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว                                                                                                                                                                                       

วชิาโทเลอืก 9 หน่วยกติ ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวน

วชิาต่อไปน้ี   

HI 121พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                     3                                                                   

(ถา้เรียนวชิาน้ีเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปจะเลือกเรียนซํ้ าอีก

ไม่ได)้ 

HI  223 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยเพ่ือการ       3      

              ท่องเท่ียว                               

HI  251 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง              3 

              วฒันธรรมในยโุรป                       

HI  281 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง               3 

              วฒันธรรมในอเมริกา                     

HI  291 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียวทาง              3 

             วฒันธรรมในแอฟริกาและตะวนัออกกลาง                                                                 

HI  326 แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี                         3 

             ในประเทศไทย  

HI  327 มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย        3  

HI  333 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1         3  

HI  336 ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชีย                           3 

              ตะวนัออกเฉียงใต ้  

HI  345 ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ                            3 

HI  348 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                     3 

             ทางวฒันธรรมในเอเชียใต ้  

HI  363 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                    3 

             ทางวฒันธรรม ในเอเชียตะวนัออก  

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี   

  

HIT 2102 (HI 326)     แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีในประเทศไทย   3  

**HIT 2401 (HI 229) สุโขทยัศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                    3    

*HIT 2402      ลา้นนาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                    3  

*HIT 2501                    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                         3                            

                                      ทางวฒันธรรมในยโุรป:                

                  สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ ฝร่ังเศส เยอรมนี   

                  และออสเตรีย   

*HIT 2502                  ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                         3                                                

                                    ทางวฒันธรรมในยโุรป: กรีซ อิตาลี สเปน                  

                                    และรัสเซีย        

 HIT 2503 (HI 281)    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                        3 

                                    ทางวฒันธรรมในอเมริกา               

*HIT 3103                   พิพิธภณัฑศึ์กษา                                         3  

*HIT 3203                 ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวในประเทศไทย        3         

  *HIT 3301                 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว            3 

 *HIT 3302                 ประวติัศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลงักา          3         

                 HIT 3303 (HI 336)  ประวติัศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวนั                      3                           

                                                  ออกเฉียงใต ้  

                HIT 3304 (HI 420)   แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ                 3 

                                                  โบราณสถานในประเทศไทย      

               *HIT 3305                  การอนุรักษแ์ละการจดัการมรดก                         3                              

                                                  ทางวฒันธรรมในประเทศไทย      
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วชิาโทประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว   

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

วชิาโทประวตัิศาสตร์เพือ่การท่องเทีย่ว   

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

HI  368 ประวติัศาสตร์จกัรวรรดิจีน                              3          

HI  420 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ            3 

             โบราณสถานในประเทศไทย  

HI  426 ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย     3  

HI  427 บทบาทของพระพทุธศาสนาต่อ                      3 

             สถาบนัต่างๆ ของไทย  

HI  429 กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                       3 

HI  437 ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                    3 

             ทางวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

**HIT 3402 (HI 323)   อยธุยาศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                   3                    

HIT 3501 (HI 348)    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                     3                  

                                     ทางวฒันธรรมในเอเชียใต ้             

  HIT 3502 (HI 363)    ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                      3                                

                                    ทางวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออก         

  HIT 3503 (HI 437)   ประวติัศาสตร์กบัแหล่งท่องเท่ียว                       3                            

                                    ทางวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้              

 HIT 4203 (HI 426)    ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย        3                                   

*HIT 4204                  ประวติัศาสตร์วฒันธรรมความบนัเทิงไทย         3     

 HIT 4305 (HI 327)   มรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศไทย             3 

 HIT 4403 (HI 429)   กรุงเทพศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว                     3  
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ภาคผนวก ค 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

AGR 1003               

ANT 3027               

ANT 3050               

ANT 3057               

ART 1003               

**BIO 

1001 

              

CMS 1003               

CHI 1001               

CHI 1002               

CHI 2001               

CHI 2002               

CHI 3406               

CHI 3407                

CHI 4401               

ECO 1003               

ENG 1001               

ENG 1002               

ENG 2001               

ENG 2002               

ENG 2101                

ENG 2102               

ENG 2401               

ENS 3402               

ENS 3404               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

ENS 4401               

ENS 4402                

**F0L 

4203 

              

FRE 1001               

FRE 1002               

FRE 2001               

FRE 2002                

**FRE 

3401 

              

FRE 4410               

FRE 4411                

GAS 1001               

GAS 2601               

GAS 2611                

GAS 2701               

GAS 2711               

GAS 2721               

GAS 2801               

GAS 2802                

GAS 2803               

GAS 3504               

GAS 3601               

GAS 3801                

GAS 4605               

GAS 4804                
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

GER 1001               

GER 1002               

GER 2001                

GER 2002                

GER 3303               

GER 3304                

GER 2301               

GER 3302               

GLY 1003               

HED 1101                

HIS 1001                

HIS 1002                

HIS 1201               

**HIT 

2101 

              

HIT 2102                

**HIT 

2201 

              

**HIT 

2301 

              

**HIT 

2401 

              

*HIT 2402                

*HIT 2501                

*HIT 2502                
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

HIT 2503               

*HIT 3103               

HIT 3202               

*HIT 3203                

*HIT 3301                

*HIT 3302                

HIT 3303               

HIT 3304               

*HIT 3305                

**HIT 

3402 

              

HIT 3501               

HIT 3502                

HIT 3503                 

HIT 4203                

*HIT 4204                

HIT 4305               

HIT 4403                

INT 1005               

     LAW 

1004 

              

LIS 1001                

MCS 1300               

MCS 3100               

**MCS 

3206 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

**MCS 

3400 

              

**MCS 

3401 

              

MCS 4501               

MCS 4502               

MCS 4503               

MCS 4504               

MET 1003               

MSA 1003               

MTH 1003               

PHI 1003               

POL 1100               

*PHY 

1001 

              

PSY 1001               

RUS 1001               

RUS 1002               

RUS 2001               

RUS 2002               

RUS 3403               

RUS 3404                

SCI 1003               

SOC 1003               

STA 1003               

THA 1001               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิา คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความรับผดิ 

ชอบ 

ทกัษะการ

วเิคราะห์ข้อมูล

เชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 

THA 1002                

**THA 

3106 
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ภาคผนวก ง  

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 

 

หมายเหตุ.  

1)  อาจารย์นําคําส่ังมหาวิทยาลยัรามคําแหง ที ่43 / 2554 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรเข้ามาใส่ 

เพือ่จะได้ตรงกบัเล่มที ่สกอ.พจิารณาแล้ว 

2)  อาจารย์นําคําส่ังมหาวิทยาลยัรามคําแหงที ่2584 / 2554 เร่ืองเปลีย่นแปลงคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

เข้ามาใส่เพือ่จะได้ตรงกบัเล่มทีส่กอ.พจิารณาแล้ว 

3)  อาจารย์นําคําส่ังมหาวิทยาลยัรามคําแหง ที ่1426 / 2555 เร่ือง เปลีย่นแปลงคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

เข้ามาใส่เพือ่จะได้ตรงกบัเล่มทีส่กอ.พจิารณาแล้ว 
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กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

ลาํดบั

ที่ 
ช่ือ – สกลุ 

ตาํแหน่ง

วชิาการ 
คุณวุฒิ

สูงสุด 
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

คณะกรรมการ

พฒันา

หลกัสูตร 

1 
นายมาตยา    

อิงคนารถ 

รอง

ศาสตราจารย ์

Master of 

Arts 

Non-Western 

Civilization 

Seton Hall 

University 
2517 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

2 
นางสาวศุภรัตน ์  

ต่ีคะกลุ 
อาจารย ์

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

โบราณคดี

สมยั

ประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
2547 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

3 
 นางสาวกิติยวดี  

 ชาญประโคน 
อาจารย ์

ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
2547 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

4 
นางวิไลเลขา                     

ถาวรธนสาร 

รอง

ศาสตราจารย ์

Master of 

Arts 
Asian Studies  

University of 

Hawaii 
1971 

ผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 

5 
นางสิริรัตน ์ 

เรืองวงษว์าร 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

อกัษร

ศาสตร 

มหาบณัฑิต 

ประวติัศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

2521 

 

ผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการและภาระงานสอนของ 

อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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1. ช่ือ-สกุล   นายมาตยา  องิคนารถ 

หมายเลขบัตรประชาชน  3100904239792 

คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีม่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

M.A. Non-Western 

Civilizations 

Seton Hall University U.S.A. 1974 

นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 2515 

 

 ตําแหน่งทางวชิาการ 

  รองศาสตราจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

    ประเภทตํารา 

1. ตาํราวชิา HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก (เขียนร่วม) 

2. ตาํราวชิา HIS 3802 ประวติัศาสตร์ละตินอเมริกา 

3. ตาํราวชิา HIS 4104 ประวติัศาสตร์นิพนธ์ 

4. ตาํราวชิา HIS 4602 ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่ 

5. ตาํราวชิา HIS 4802 ประวติัศาสตร์ละตินอเมริกาในศตวรรษท่ี 20 

6. ตาํราวชิาประวติัศาสตร์ไทย 

7. ตาํราวชิาประวติัศาสตร์สมยักลาง 

8. ตาํราวชิาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งละตินอเมริกากบัสหรัฐอเมริกา 

ประเภทบทความ 

1. การประกาศเอกราชในบราซิลศตวรรษท่ี 19 

2. ประวติัศาสตร์สาํคญัอยา่งไร 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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  2. ช่ือ – สกุล   นางสาวสมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์ 

  หมายเลขบัตรประชาชน 3100602518516 

  คุณวุฒิ  

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

Ph.D. History  Northern Illinois University U.S.A 1983 

อกัษรศาสตร 

มหาบณัฑิต 
ประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2518 

อกัษรศาสตร 

บณัฑิต 
ประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2514 

 

 ตําแหน่งทางวชิาการ 

   รองศาสตราจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

   ประเภทตํารา 

  1. ตาํราวชิา HIS 4505 ประวติัศาสตร์เยอรมนีสมยัใหม่ 

  2. ตาํราวชิา HIS 4101 กาํเนิดและส้ินสุดระบอบอาณานิคม 

  3. ตาํราวชิา HIS 4506 ประวติัศาสตร์การทูตยโุรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815-ปัจจุบนั 

   ประเภทบทความ  

               - 

   ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 6.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 8.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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  3. ช่ือ – สกุล   นางสาวศุภรัตน์  ตี่คะกุล 

  หมายเลขบัตรประชาชน 3101501624460 

  คุณวุฒิ  

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

ศศ.ม. 
โบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 2547 

ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2542 

 

 ตําแหน่งทางวชิาการ 

   อาจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

   ประเภทตํารา 

   ศุภรัตน์  ต่ีคะกุล. (2552). อารยธรรมตะวนัออก ตอนท่ี 4 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(พิมพค์ร้ังท่ี 1 ฉบบั    

                            ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

   ประเภทบทความ  

   ศุภรัตน์  ต่ีคะกุล. (2550). ปัจจยัการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณซบัจาํปา. วารสารรามคาํแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์     

                              ปีท่ี 27  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – ธนัวาคม 2550.  

  ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 6.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 8.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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  4. ช่ือ – สกุล   นางสาวกติิยวดี ชาญประโคน 

  หมายเลขบัตรประชาชน 3120600361733 

   คุณวุฒ ิ 

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 
ศศ.ม. ประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 2547 
ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไทย 2539 

 
 ตําแหน่งทางวชิาการ 

   อาจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

   ประเภทตํารา 

   กิติยวดี  ชาญประโคน. (2552). พืน้ฐานวัฒนธรรมไทย ตอนท่ี 5 ศิลปกรรมไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 1 ฉบบั    

                            ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

   ประเภทบทความ  

   กิติยวดี  ชาญประโคน.(2550). มารู้จกัพระพิฆเนศวรกนัเถอะ. วารสารรามคาํแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์     

                              ปีท่ี 27  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – ธนัวาคม 2550.  

  กิติยวดี ชาญประโคน. (2551). พระพุทธรูปประจาํพระระเบียงรอบพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนวมิลมงั                         

                             คลาราม ราชวรมหาวิหาร กบัประเด็นทางประวติัศาสตร์. วารสารรามคาํแหง ปีท่ี   

                             25  ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม 2551. 

  ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 8.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 8.75  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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5. ช่ือ – สกุล   นางสาวนันทพร  พุ่มมณี 

  หมายเลขบัตรประชาชน 3100902964732 

   คุณวุฒ ิ 

   วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบัน ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 
สถ.ม. การจดัการสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2548 

สถ.บ. (ไทย) สถาปัตยกรรมไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 2546 
 
 ตําแหน่งทางวชิาการ 

   อาจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

1. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา TOM 3291  สถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 

2. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา TOM 4291  การจดัการวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

3. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา CRT 2001 ศิลปะไทย 

4. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา CRT 1003 เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย 

   ประเภทบทความ  

 - 

  ภาระงานสอน   

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั -     ชัว่โมง/สัปดาห์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 4.5  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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ภาคผนวก ฉ 

1ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

1ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี    

1พ.ศ. 2551 
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1ข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

1ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

1พ.ศ. 2551 

 

1                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

1                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551” 

1                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

1                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2549 

1                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

1                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

                           5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 

หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปและ

เป็นผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 



97 
 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงได้

ปฏิบัติงานมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษา

ตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

1                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติ

เส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับ

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

1                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน

ในขณะท่ียงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอดทั้งปี

กไ็ด ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานท่ี

และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ สํานกั

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีได้

กาํหนดไวน้ั้น ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

                                 7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 
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                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

สมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) หนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใช้คุณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนังสือรับรองจาก

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ี

เคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 

6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                                    (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ หรือคาํ

นาํหนา้ช่ือ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                                 7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซ่ึง

ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สาํเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       2 

ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังาน

มาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

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

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สําเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล 

หรือคาํนาํหน้าช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสารตามขอ้ 

7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 

                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและ 

1ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด        ซ่ึง

จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
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                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยั

เป็นผูอ้นุมติั ให้รับเข้าเป็นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนักศึกษา ให้

รายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้

ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั

ให้ตรงกบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลกัฐานใดท่ีใช้

สมคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ใหม้หาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวิทยาลยั

ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ินรวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือ

เป็นโมฆะ 

1                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

1                         มหาวิทยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตามวิธีการท่ี

กาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีรับเข้าศึกษากาํหนด ทั้ งน้ีจะตอ้งเป็นวิชา                

ท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษาท่ีสมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 

14 ทั้งน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวิชา

ตามท่ีคณะกรรมการ ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

1                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนด            

ไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

1                         มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ได้โดยให้เป็นตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

1                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

1                         ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรอง อาจสมคัร

เขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได ้การพิจารณา

รับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม สําหรับผูเ้คย

เป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรค

แรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ี

โอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนกัศึกษาสอบไดก่้อน การขอใชสิ้ทธิเทียบโอน
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การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 

1                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและการ

ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียม

แรกเขา้เป็นนกัศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา ค่าสมาชิกหนงัสือพิมพ์

ข่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

1เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรค

แรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวิทยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จส้ิน

ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

                           11.3 เม่ือสาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

และรับลงทะเบียน เรียนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบตัรประจาํตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด 

1                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

1                          รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้

ไป ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 

03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละปี และ 

C คือเลขท่ีใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปล่ียน

สาขาวิชา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ หลกั FA 

คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวิชาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํคณะและเลข

ประจาํ สาขาวิชา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

1                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้ง

อาจารยท่ี์ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนให้ทาํหนา้ท่ี

แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษากไ็ด ้

                           13.2  มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ

ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ส่วน วนั เวลา และสถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
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                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา 

และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน

เรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 หน่วย

กิต ส่วนในภาค ฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียน

เรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัให้

ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

การอนุมติัน้ีใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลยั กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลยั 

อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นกไ็ด ้

1                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

1                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ใหเ้กิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 

ปีการศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยใหถื้อวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาค

ฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 กใ็หน้บัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 

8 ปีการศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสาม

ได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้ นักศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซ้อนกบัการเทียบวิชา 

และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

1                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา

ศึกษาใน ปีการศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 

(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ 

(เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 

สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 

                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหน้าท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจัยใน

สาขาวิชานั้นๆ แก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวน

วิชาซํ้ ากนั 
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                           15.3 สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา 

(Course) กระบวนวิชาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํ

การสอนกระบวนวิชาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก

มหาวิทยาลยั แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 ภาค

การศึกษา กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติ

ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วย

กิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํกระบวน

วิชาจาํนวนหน่วยกิต ช่ือเตม็ของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของ

นกัศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได ้

1การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวิชาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวิชาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดงัน้ี 

1                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

1                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

1                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

1                                              เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัใน

สาขาวิชาและอาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะกไ็ด ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสองภาค

ต่อเน่ืองกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ีไม่สอน

ต่อเน่ืองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวิชา

เป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่สะดวกแก่การ

เพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดงันั้นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา ให้เวน้เป็นช่วงๆ 

เพื่อจะไดใ้ชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 
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                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวิชานั้นไวใ้น

หลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวน

วิชาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 

                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชาใหม่ท่ี

ยงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดใหใ้ชเ้ลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี

การศึกษากไ็ด ้และใหบ้อกไวใ้นวงเลบ็วา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชาดว้ย 

เพราะกระบวนวิชาดงักล่าวจะนับ เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึง

เท่านั้น 

                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                                15.12.1   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

(Freshman) 

                                        15.12.2   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา ชั้นปี

ท่ี 2 (Sophomore) 

                                        15.12.3   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา   

ชั้นปีท่ี 3 (Junior) 

 15.12.4   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    

(Senior) 

1                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไว้

ไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหว่างภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ จะมี

การสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ้

ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือไดป้ระเมินผลกระบวนวิชา

ใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การสอบ

ซ่อมหน่ึงคร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดู

ร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบซ่อม

ตอ้งดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันั้น   ส่วนกระบวนวิชาท่ี

สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธ์ิ สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการ
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ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไป

แลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 

                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด     

และตอ้งไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซอ้นในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ไดแ้จง้

ขอจบการศึกษาของภาคนั้น 

                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบ

ละนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวิทยาลยัจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใด ๆ 

                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใช้

ระบบการใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดง

คุณภาพการเรียน ของนกัศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพ

ตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

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

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

1                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบัหน่วย

กิตของกระบวน วิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังใหน้บัเป็น

หน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวิชา

นั้นมีค่าระดบัคะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุว่าเป็นกระบวนวิชาท่ี

เทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ให้นับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึง

เท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 

                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ

กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษา สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษา

ซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบหลักสูตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในระหว่าง

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

ใหค้าํนวณดงัน้ี 

 

                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

1                                      ให้มหาวิทยาลยัจดัทาํตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ีย สะสมไว ้

1                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอก

เปล่ียนแปลงใดๆ อีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ใหข้อ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไปลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ

ของภาคก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิ

ตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวิชา

ใดท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือสภา

มหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนั้น

เป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

1                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ใหด้าํเนินการขอยา้ยโดย

ยืน่คาํขอตามแบบ พิมพข์องมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑว์ิธีการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียน

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 

                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา จะตอ้งยื่นคาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบ

หลกัสูตร 
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1                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะไม่คืนให้แก่

นกัศึกษา เวน้แต่ 

                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน

วิชานั้นไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ

ของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น

เป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบ

ของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชานั้นเป็นราย หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้ง

ดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

1                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือให้

ไดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนกัศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอรับปริญญาตาม

วิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดท่ีสํานักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียน

สุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

1ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และ

เขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามท่ีระบุไว้

ใน ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือ

เพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตร 

และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตร

และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตาม

จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 
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                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวน

วิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวน

วิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

แต่ไม่ถึงสามในส่ี ทั้งน้ี ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดก้ระบวนวิชานั้น

มากกวา่หน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วิชาตามหลกัสูตรใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวน

วิชาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ย

การศึกษาเป็น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรือระเบียบ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ด้

หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไว ้ในหลกั 

1สูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินใหห้มดส้ิน

เสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

1                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ 3 คร้ัง 

คือ เม่ือส้ินภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้

ทราบเป็นคราวๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน 

มิฉะนั้น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 

1                ขอ้ 22. การให้อนุปริญญานกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบ

หลกัสูตรและเง่ือนไขว่าดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่

ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

1                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและ

ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงได้

หน่วยกิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 
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1                ขอ้ 24. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจสั่งและ

ปฏิบติัการตามท่ีเห็นสมควร 

 

1                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

1                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

1ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

1(ฉบับที ่2) 

1พ.ศ. 2552 

________________ 

 

1โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 

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

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

1ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

1ขอ้ 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 

1 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548” 

1 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

1  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะ

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

1  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

1  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

1 “13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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1 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี หรือ

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และ

ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

1 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสาร

ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

1 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 
1 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 4 ปี 

ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 

1 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณเป็น

ภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาคการศึกษา

สุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 

1 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผล

ของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนั

ส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

1 มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา

ใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่า

เทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด และไม่เป็นการใหน้กัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซ้อนกบัการเทียบวิชาและ

รับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได ้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป จะตอ้งเรียน

กระบวนวชิาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวนหน่วยกิตสะสม

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

หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ1ปริญญาตรีในสาขาวชิานั้นไดเ้ช่นกนั 

1 สําหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา 

อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้

ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนดจึง

จะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 
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1 การขอรับปริญญา นักศึกษาต้องยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลักสูตรท่ีคณะท่ี

สังกดั และมายื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ท่ีสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 

1ขอ้ 4  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

1  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 

1ลงนาม      1  
 

                                                                (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

1                                                                  นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	* HIT 3203   ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย   
	* HIT 3103   พิพิธภัณฑ์ศึกษา
	* HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน 
	HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศ
	ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
	ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกรวมกัน 10 กระบวนวิชา 30 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
	นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆที่ปรากฏในกลุ่ม        วิชาเอกเลือกกลุ่มใดก็ได้รวมกัน 9 กระบวนวิชา
	-
	                                ไทย
	HI 251 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป
	 -
	                      ยุโรป : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่  ฝรั่งเศส  
	                      เยอรมนี และออสเตรีย
	-
	HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	HI 348 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
	             วัฒนธรรมในเอเชียใต้

	HIT 3502 (HI 363) ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
	หมวดวิชาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
	-
	หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

	HI 325 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
	-
	HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
	*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

