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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวิชาประวัติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in History for Tourism
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (History for Tourism)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (History for Tourism)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี) ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 ความร่ วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ คือ ..................................................................
 ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ..................................................................................
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ........................... ปี การศึกษา .................................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 18/2555 วาระที่ 5.18
เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 6/2555 วาระที่ 5.7
เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร ที่ศธ 0506
(2) / 18399 เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ......................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์สอนทางด้านวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
8.2 มัคคุเทศก์และงานด้านการท่องเที่ยว
8.3 นักข่าว นักเขียน นักผลิตสารคดีดา้ นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
8.4 บุคลากรทางด้านวิชาการในหน่วยงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
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9. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายมาตยา
อิงคนารถ

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

คุณวุฒิ
การศึกษา
Master of Arts

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
หารศึกษา

Non-Western
Civilization

Seton Hall
University
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

U.S.A

2517

ไทย

2513

ไทย

2547

ไทย

2542

ไทย

2547

ไทย

2539

น.บ.
2

3

นางสาว
ศุภรัตน์
ตี่คะกุล

อาจารย์

นางสาว
กิติยวดี
ชาญประโคน

อาจารย์

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
และกองงานวิทยาเขตบางนา
11. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะสร้างรายได้จาํ นวนมหาศาล
ซึ่ งเป็ นรายได้หลักของประเทศในทุกๆ ปี รวมถึ งการท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
จากการที่ประเทศไทยมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ มาเป็ นเวลายาวนาน มรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม จึงเป็ นทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่ายิ่ง นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ และ
มรดกทางวัฒนธรรมจึ ง เพิ่ ม จํา นวนมากขึ้ นตามการขยายตัว ของการท่ องเที่ ย ว มี ผลทํา ให้ช่ ว ย
ส่ งเสริ มกิ จการอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ขยายตัว เพิ่มรายได้มากขึ้นเป็ นลําดับอีกด้วย
ดัง นั้นภาควิช าประวัติศ าสตร์ จึง เห็ นความจํา เป็ นในการเสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ใ นด้า น
ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับการท่องเที่ยว โดยกําหนดให้มีหลักสู ตรในลักษณะ
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บู รณาการสาขาวิช าต่ า งๆ ในการผลิ ตบัณฑิ ตเพื่อการประกอบอาชี พ ในด้า นการท่ องเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม หรื ออาจนําความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวไป
ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น หลักสู ตรสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อ
การท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ช่วย
เพิ่ม ศัก ยภาพของมหาวิท ยาลัย เพิ่ม โอกาสประกอบอาชี พของบัณฑิ ต และตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศได้ รวมทั้งการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของต่างประเทศทําให้
เกิ ดการความเข้า ใจอันดี ระหว่า งชาติ โดยยอมรับ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรมของกันและกัน
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนําคุ ณค่า ของประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมไทย มาใช้ใ นการ
พัฒนาประเทศ ท้องถิ่ น ชุ มชน เพื่อความมัง่ คัง่ และมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สร้างจิตสํานึ กในการสื บ
ทอด การอนุรักษ์ และดํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรม และการปรับตัวรับกระแสรับวัฒนธรรมข้าม
ชาติ ที่เผยแพร่ เข้ามาอย่างมากมายในปั จจุบนั อีกทั้งเป็ นการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และมรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อปลุ กจิตสํานึ กสร้ างนิ สัย และพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ให้ตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเรี ยนรู ้แบบประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมไปพร้อม
กันจะช่ วยเสริ ม สร้ า งโอกาสการประกอบอาชี พ ของบัณฑิ ตให้เพิ่ มมากขึ้นในหลากหลายสาขา
ปลูกฝังทักษะการใฝ่ รู้ และการศึกษาค้นคว้าในสถานที่จริ ง ย่อมทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถ
มากยิ่ง ขึ้ น ภาควิชาประวัติศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสู ตรให้ผูเ้ รี ย นสามารถนํา ความรู้ ไ ปใช้ใ นการ
ประกอบอาชี พทางการท่ องเที่ยว และสามารถศึกษาต่อในระดับสู งขึ้ นในสาขาวิชาต่างๆได้แก่
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี การบริ หารจัดการทางวัฒนธรรม ไทย
ศึกษา และการท่องเที่ยว
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศเป็ นเหตุที่มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง และส่ งเสริ มกับการพัฒนาประเทศ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จึงจัดทํา
หลัก สู ตรที่ ไ ด้ม าตรฐานเพื่ อผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู้ องค์ค วามรู้ ท างประวัติศ าสตร์ เพื่ อการทํา นุ บ าํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้ดา้ นต่างๆ ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ
คุ ณค่าของประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาไปสู่ อาชี พทางการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และการดํารงรักษาความเป็ นชาติมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จดั การเรี ยนการสอนมา
เป็ นเวลา 40 ปี แล้ว พันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่ งคือการเสริ มสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้แก่ผเู้ รี ยนในทุกระดับ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยที่เป็ น
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และหลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี ยงั ให้ความสําคัญด้านประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเจริ ญมัน่ คงของชาติสืบไป
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
INT 1005 MTH 1003 STA 1003 AGR 1003 **BIO 1001 CMS 1003
GLY 1003 MET 1003 *PHY 1001 SCI 1003 ART 1003 MSA 1003
HIS 1001 HIS 1002
HIS 1201 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 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
-ไม่มี13.3 การบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระบบการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคณะและทุก
สาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวเปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้
จะต้องเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่และไม่ซ้ าํ ซ้อนกับวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก หรื อวิชาโทที่ได้เรี ยนไปแล้ว
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
รอบรู ้ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม นําไปพัฒนาการท่องเที่ยว
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว เป็ นหลักสู ตรที่รองรับการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการ
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี
ลักษณะการสอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) เพื่อเกิดความรู้แบบบูรณาการ เหมาะสม
กับสภาพสังคมไทยและสร้างความสัมพันธ์กบั นานาชาติ
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งให้ เ ป็ นหลั ก สู ตรที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงานประเภทต่าง ๆ
ที่เพิ่มขึ้น
1.4.2 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นกําลังหลักในการดํารงรักษาความเป็ นไทยในด้านต่าง ๆ ของ
ชาติไทยสื บไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่
สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรการ
อบรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)
2. ติดตาม ประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวชี้วดั
1. เอกสารการปรับปรุ ง
หลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. การปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ติดตามความเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการของ ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ตลาดแรงงาน

หลักฐาน/ตัวชี้วดั
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตใน
สถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ ในการ
ทํางานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการ 1. สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม 1. ปริ ม าณการเข้า ร่ วมอบรม
เรี ยน การสอน การวิ จ ัย และ ประชุมและสัมมนา
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ สั ม ม น า ข อ ง
การบริ การวิชาการ
2. สนับสนุนบุคลากรทําวิจยั
บุคลากร
3. ติดตามความเปลี่ ยนแปลง 2. ปริ มาณการบริ การวิชาการ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.2 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
 ไม่มี
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มี
 ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้า
ชั้นเรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู้ดว้ ยตนเองนอกชั้นเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวในระหว่าง
ปี การศึกษา 2555-2559
ชั้ นปี ที่
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จ
การศึกษา

ปี 2555
500
500
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
500
500
500
500
500
500
305
305
250
1,000
1,305
1,555
250

ปี 2559
500
500
305
250
1,555
250

10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้ อการเสนอตั้งงบประมาณ
ประเภท

ประมาณการงบประมาณ

งบประมาณ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

- ค่าตอบแทน

500,000

525,000

550,000

575,000

600,000

- ค่าใช้สอย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

- ค่าวัสดุ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

- ค่าครุ ภณั ฑ์

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม

610,000

685,000

710,000

735,000

760,000

2.6.2 ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ น
ั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)………..
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวม

144 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
42
63
24
15
144

จํานวนร้อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
100.00

รายวิชาในหมวดต่ าง ๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge
and Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
STA 1003 (ST 103)
สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103)
การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 (BI 103)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 (GY 103)
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 (MT 103)
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์ เบื้องต้น
3
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SCI 1003 (SC 103)
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐาน/ทัว่ ไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103)
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
2
MSA 1003 (MU 103)
ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 กระบวนวิชา
HIS 1001 (HI 101)
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
3
HIS 1002 (HI 102)
อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
HIS 1201 (HI 121)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 (PY 103)
ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS …./HED …
วิชาพลศึกษา
2
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001 (GS 101)
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2601 (GS 251)
กรี ฑา 1
2
GAS 2611 (GS 241)
ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2701 (GS 271)
ฟุตบอล 1
2
GAS 2711 (GS 281)
บาสเกตบอล 1
2
GAS 2721 (GS 291)
วอลเลย์บอล 1
2
GAS 2801 (SS 237)
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
GAS 2802 (GS 231)
เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 3504 (GS 375)
ตะกร้อ
2
GAS 3601 (GS 341)
เทนนิส 1
2
GAS 3801 (GS 343)
ศิลปะป้ องกันตัว
2
GAS 4605 (GS 448)
แบดมินตัน
2
GAS 4804 (GS 440)
โยคะ
2
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
2
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3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่วยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
POL 1100 (PS 103)
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
ECO 1003 (EC 103)
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
1 กระบวนวิชา 3
PSY 1001 (PC 103)
จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4) กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่สาขาวิชากําหนดภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203),
ENG 2102 (EN 204), ENG 2401 (EN 205)
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),
FRE 2002 (FR 202)
ภาษาเยอรมัน GER 1001 (GN 101), GER 1002 (GN 102), GER 2001 (GN 201),
GER 2002 (GN 202)
ภาษารัสเซี ย 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) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 (TH 102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
(2) หมวดวิชาเอก
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต รวม
63
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
33
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
30
หน่วยกิต
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2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่ วยกิต มีดงั นี้
ก. วิชาเอกบังคับประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว 27 หน่ วยกิต ให้ นักศึกษาเรียนกระบวน
วิชาต่ อไปนี้
**HIT 2101 (HI 324) โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
3
** HIT 2201 (HI 223) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3
HIT 2301 (HI 325) ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
3
**HIT 2401 (HI 229) สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
*HIT 2402
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
HIT 3202 (HI 428) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
3
เพื่อการท่องเที่ยว
HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน 3
ในประเทศไทย
**HIT 3402 (HI 323) อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
HIT 4403 (HI 429) กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
ข. วิชาเอกบังคับภาษาต่ างประเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียน
ภาษาต่ างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งทีเ่ คยเรียนมาแล้ วในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ
*ENS 3404 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 1
3
**ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2
3
วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 (GN 317) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
GER 3304 (GN 318) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
วิชาภาษารัสเซีย
RUS 3403 (RS 373) ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
RUS 3404 (RS 374) ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
วิชาภาษาจีน
CHI 3406 (CN 392) ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
CHI 3407 (CN 393) ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
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2.2 วิชาเอกเลือก 30 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกรวมกัน 10 กระบวนวิชา 30 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3
*HIT 2501
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน 3
ยุโรป: สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส
เยอรมนี และออสเตรี ย
*HIT 2502
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน 3
ยุโรป: กรี ซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
HIT 2503 (HI 281) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3
ในอเมริ กา
*HIT 3103
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3
*HIT 3203
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3
*HIT 3301
ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
*HIT 3302
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
3
HIT 3303 (HI 336) ประวัติศาสตร์ ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3
*HIT 3305
การอนุ รักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3
ในประเทศไทย
HIT 3501 (HI 348) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3
ในเอเชียใต้
HIT 3502 (HI 363) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3
ในเอเชียตะวันออก
HIT 3503 (HI 437) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HIT 4203 (HI 426) ประวัติศาสตร์ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3
*HIT 4204
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
3
HIT 4305 (HI 327) มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3
ข. กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มน้อย
3
ANT 3050 (AN 350) สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
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CHI 4401 (CN 483)
ENS 3402 (EN 427)
ENS 4402 (EN 428)
**FOL 4203 (FL 474)
**FRE 3401 (FR 373)
GER 2301 (GN 212)
GER 3302 (GN 312)
MCS 1300 (MC 130)
MCS 3100 (MC 310)
**MCS 3206 (MC 326)
**MCS 3400 (MC 340)
**MCS 3401 (MC 341)
MCS 4501 (MC 451)
MCS 4502 (MC 452)
MCS 4503 (MC 453)
MCS 4504 (MC 454)
**THA 3106 (TH 345)

ภาษาจีนเพื่อธุ รกิจการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม
นิทานพื้นบ้าน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
หลักการพูดเบื้องต้น
การสื่ อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
การเขียนสารคดีเพื่อสื่ อมวลชน
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยง
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ภาพถ่ายการท่องเที่ยว
สื่ อสิ่ งพิมพ์การท่องเที่ยว
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว
ศิลปะและกลวิธีการเขียน

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

(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ยนวิ ช าโทสาขาใดสาขาหนึ่ งในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ ไ ม่ ซ้ ํากับ วิ ช าเอก
หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรั บ วิช าโทนอกคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วิช าโทของคณะ
นั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ ของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของ
คณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในการเรี ย นวิช าโทใด ๆ ให้เ ป็ นไปตามข้อ กํา หนดของสาขาวิช า
ที่เกี่ยวข้องนั้น
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(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1. นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่
ซํ้า กับ กระบวนวิช าที่ เรี ย นเป็ นวิช าศึ ก ษาทัว่ ไป วิช าเอก และวิช าโท จํา นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิต แทน
หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
(2) หลักสู ตรวิชาโทประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
2.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
24 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสู ตร
วิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาโทเลือก
12 หน่วยกิต
รายละเอียดของหลักสู ตรวิชาโท
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
**HIT2101 (HI 324) โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
3
**HIT 2201 (HI 223) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
HIT2301(HI 325) ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
3
HIT3202 (HI 428) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
3
เพื่อการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3
**HIT 2401 (HI 229) สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
*HIT 2402
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
*HIT 2501
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3
สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรี ย
*HIT 2502
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3
กรี ซ อิตาลี สเปน และรัสเซี ย
HIT 2503 (HI 281) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริ กา
3
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*HIT 3103
*HIT 3203
*HIT 3301
*HIT 3302
HIT 3303 (HI 336)
HIT 3304 (HI 420)
*HIT 3305
**HIT 3402 (HI 323)
HIT 3501 (HI 348)
HIT 3502 (HI 363)
HIT 3503 (HI 437)
HIT 4203 (HI 426)
*HIT 4204
HIT 4305 (HI 327)
HIT 4403 (HI 429)

พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3
ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
3
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน
3
ในประเทศไทย
การอนุ รักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 3
อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
3
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
3
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3
กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3

3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา
1) หมวดวิชาโบราณคดี
2) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม
3) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
4) หมวดวิชาประวัติศาสตร์
5) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

HIT
HIT
HIT
HIT
HIT

X1XX
X2XX
X3XX
X4XX
X5XX
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3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาโบราณคดี
หน่ วยกิต
**HIT 2101 (HI 324) โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
3
(Archaeology and the Study of Thai History)
HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3
(Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
*HIT 3103
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3
(Museum Studies)
2) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
หน่ วยกิต
**HIT 2201 (HI 223) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Thai History and Culture for Tourism)
HIT 3202 (HI 428) ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3
(Thai Local History and Culture for Tourism)
*HIT 3203
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3
(History of Tourism in Thailand)
HIT 4203 (HI 426) ประวัติศาสตร์ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3
(History of Minority Groups in Thailand)
*HIT 4204
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
3
(History of Entertainment Culture in Thailand)
3) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
หน่ วยกิต
HIT 2301 (HI 325) ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3
(History of Art in Thailand)
*HIT 3302
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
3
(History of Art in India and Sri Lanka)
HIT 3303 (HI 336) ประวัติศาสตร์ ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3
(History of Art in Southeast Asia)
HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน
3
ในประเทศไทย
(Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand)
HIT 4305 (HI 327) มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3
(The World Cultural Heritage in Thailand)
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4) หมวดวิชาประวัติศาสตร์
หน่ วยกิต
**HIT 2401(HI 229) สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Sukhothai Studies for Tourism)
**HIT 3402 (HI 323) อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Ayutthaya Studies for Tourism)
*HIT 2402
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Lanna Studies for Tourism)
HIT 4403 (HI 429) กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
(Bangkok Studies for Tourism)
5) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ ต่างประเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว
หน่ วยกิต
*HIT 2501
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
ยุโรปประวัติศาสตร์ : สหราชอาณาจักร บริ เตนใหญ่
ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรี ย)
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
The United Kingdom of Great Britain, France,
Germany and Austria)
*HIT 2502
ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป: 3
กรี ซ อิตาลี สเปน และรัสเซี ย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
Greece, Italy, Spain and Russia)
HIT 2503 (HI 281) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริ กา 3
(History and Cultural Tourist Attractions in America)
HIT 3501 (HI 348) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้ 3
(History and Cultural Tourist Attractions in South Asia)
HIT 3502 (HI 363) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
เอเชียตะวันออก
(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
HIT 3503 (HI 437) ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History and Cultural Tourist Attractions
in Southeast Asia)
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3.1.5 แผนการศึกษา
HIS 1001
HIS 1002
LIS 1001
PHI 1003
RAM 1000
SOC 1003
THA 1001
…………

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
อารยธรรมตะวันออก
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ปรัชญาเบื้องต้น
ความรู ้คู่คุณธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 1
รวม

หน่ วยกิต
3
2
3
(3)
3
3
3
17

22

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ART 1003
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 กระบวนวิชา
MSA 1003
ดนตรี วจิ กั ษณ์
ECO 1003
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
LAW 1004
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1
PSY 1001
จิตวิทยาทัว่ ไป
กระบวนวิชา
POL 1100
รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
THA 1002
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
-----------คณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์
GAS 1001
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
GAS 2601
กรี ฑา 1
GAS 2611
ว่ายนํ้า 1
GAS 2701
ฟุตบอล 1
GAS 2711
บาสเกตบอล 1
GAS 2721
วอลเลย์บอล 1
GAS 2801
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
GAS 2802
เกมเบ็ดเตล็ด
GAS 2803
กิจกรรมเข้าจังหวะ
GAS 3504
ตะกร้อ
GAS 3601
เทนนิส 1
GAS 3801
ศิลปะป้ องกันตัว
GAS 4605
แบดมินตัน
GAS 4804
โยคะ
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
…………
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 2
รวม

หน่ วยกิต
2

3

3
3
3

2

3
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23

……………
**HIT 2101
**HIT 2201
……………
……………

……………
HIT 2301
**HIT 2401
……………
……………

*HIT 2402
HIT 3202
…………..
…………..
………….

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 3
โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3

รวม

18

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 4
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท
รวม

3
3
3
3
6
18

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
เพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท
รวม

3
3
3
3
6
18

24

HIT 3304
**HIT 3402
……………
……………
……………

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานใน
ประเทศไทย
อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
HIT 4403
กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
……………………. วิชาเอกเลือก 3 วิชา
……………………. วิชาโท
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18

3
9
6
18

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
…………………….วิชาเอกเลือก 1 วิชา
……………………. วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรื อ
RAM 3000
สหกิจศึกษาและวิชาเลือกเสรี 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกิต

3
15

รวม

18

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)
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3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่ (นาย/นาง/นางสาว)
1

นายมาตยา
อิงคนารถ

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

คุณวุฒิ
การศึกษา
Master of Arts

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สําเร็จ

Non-Western
Civilization

Seton Hall University

U.S.A

2517

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2513

U.S.A.

1983

ไทย

2518

น.บ.
2

3

4

5

นางสาวสมใจ
ไพโรจน์ธีระรัชต์

รอง
ศาสตราจารย์

นางสาวศุภรัตน์
ตี่คะกุล

อาจารย์

นางสาวกิติยวดี
ชาญประโคน

อาจารย์

นางสาวนันทพร
พุม่ มณี

อาจารย์

Ph.D.

History

อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สถาปั ตยกรรม
ศาสตรมหา
บัณฑิต
สถาปั ตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

Northern Illinois
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2514

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2539

การจัดการ
สถาปั ตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2548

สถาปั ตยกรรม
ไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2546

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

หมายเหตุ: รายวิชาในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว ในส่ วนการบูรณาการการท่องเที่ยว
ซึ่ งเกี่ยวกับ ศิลปะไทย อาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ผูร้ ับผิดชอบ นางสาวนันทพร พุม่ มณี (รายละเอียดวิชาดูภาคผนวก ก)
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3.3 อาจารย์ ประจํา

ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางผะอบ
จึงแสงสถิตย์พร

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

นางผุสดี
จันทวิมล

รอง
ศาสตราจารย์

นางสาว
กิติยวดี
ชาญประโคน

อาจารย์

นางสาวศุภรัตน์
ตี่คะกุล

อาจารย์

นางสาวสมใจ
ไพโรจน์ธีระรัชต์

รอง
ศาสตราจารย์

นายปฐม
ตาคะนานันท์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
Ph.D.
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สําเร็จ

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2520

ไทย

2515

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2520

ไทย

2515

ไทย

2547

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

ไทย

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

Northern Illinois
University
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

U.S.A.

1983

ไทย

2518

ไทย

2514

ไทย

2549

ไทย

2542

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
History
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
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ลําดับ
ที่
7

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นายมาตยา
อิงคนารถ

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา
(ผศ./รศ./ศ.)
รอง
Master of Arts
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่
สําเร็จ

Non-Western
Civilization

U.S.A

2517

ไทย

2513

การจัดการ
สถาปั ตยกรรม

Seton Hall
University
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2548

สถาปั ตยกรรม
ไทย

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ไทย

2546

น.บ.
8

ลําดับ
ที่
1

2

นางสาวนันทพร
พุม่ มณี

อาจารย์

สถาปั ตยกรรม
ศาสตรมหา
บัณฑิต
สถาปั ตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต

3.4 อาจารย์ พเิ ศษ

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางสิ ริรัตน์
เรื องวงษ์วาร

นายรุ่ งโรจน์
ภิรมย์อนุกลู

ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ผูช้ ่วย
อักษรศาสตร
ศาสตราจารย์
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
อาจารย์
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ทีส่ ําเร็จ

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2521

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2514

โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร์
ภาษาสันสกฤต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ไม่มี)
4.2 ช่วงเวลา (ไม่มี)
4.3 การจัดการเวลาและตารางสอน (ไม่มี)
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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(ไม่มี)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรื อกิจกรรม
1. มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ - การบรรยายในชั้นเรี ยน
ในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- จัดโครงการบรรยายทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม
ประวัติศาสตร์ ต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการบริ หารและการ
จัดการการท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาสห
วิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. เป็ นคนดี มีคุณธรรม ประกอบอาชีพโดย - สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และจรรยาบรรณทางวิชาการ
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) สอนคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในคําสอนรายวิชา
2) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
3) สอนโดยการแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รี ยน
2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ผลการสอบด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในวิชา RAM 1000
2) ส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
3) มีการเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีความรู ้ในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ
2) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์
ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการบริ หารและการจัดการการท่องเที่ยว และ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
3) มีความรู ้ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ หรื อศึกษาต่อในระดับสู ง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) การบรรยายในชั้นเรี ยนและการถาม – ตอบ
2) มอบหัวข้อเรื่ องให้คน้ คว้าและทํารายงาน
3) นําเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
4) อภิปรายเป็ นกลุ่ม โดยผูส้ อนตั้งคําถามตามระบบการสอน
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ทดสอบการเรี ยนรู ้โดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
2) ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากรายงานที่ให้คน้ คว้า
2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) คิดอย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารณญาณ
2) สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์บทเรี ยน และสรุ ปประเด็นปั ญหาได้
3) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถสื บค้นข้อมูล ตีความและประเมินข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
2) สังเกตและกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายในชั้นเรี ยน
2.3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
2) ให้ผเู ้ รี ยนทํารายงาน
3) การสอบปลายภาค
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2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตน รวมทั้ง
สามารถนําความรู ้มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้
2) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู ้ให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) สอนโดยใช้กรณี ศึกษา
2) สอนโดยการแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รี ยน
2.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2) ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถเลือกสื่ อและเครื่ องมือในการสื บค้น เก็บข้อมูล ประมวลผล รวมถึงการ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อทํารายงาน และนําเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย วิธีการและภาษาที่ใช้ใน
การอภิปราย
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)

วิชา
1
3
1
2
3
1
4

สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3

สามารถเลือกสื่ อและเครื่ องมือในการสื บค้น เก็บข้อมูล ประมวลผล รวมถึงการ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

2

สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู ้ให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง

ทักษะทางปัญญา

สามารถปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตน
รวมทั้งสามารถนําความรู ้มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้

สามารถสื บค้นข้อมูล ตีความและประเมินข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์

คิดอย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารณญาณ

ความรู้

สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม

มีความรู ้ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ หรื อศึกษาต่อในระดับสู ง

คุณธรรมและ
จริยธรรม

สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์บทเรี ยน และสรุ ปประเด็นปั ญหาได้

มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์วฒั นธรรม
ประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว

2
มีความรู ้ในสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ

รายวิชา

เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม

ตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
2
1
2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 18 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบ
การให้คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียด
ของหลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการ
ประเมินผลของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิม่ พูนคุณวุฒิ

33

2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2. การบริ หารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
1.2.2.1 อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
1.2.2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
1.2.2.3 แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการสอน
หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและคณาจารย์
1.3. การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์ประจําหลักสู ตร
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
1.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1.3.3.1 มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
1.3.3.2 คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตร โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและคุณวุฒิ
ให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1.4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
1.4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
1.5.1.1 มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุ น ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและ
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
1.5.1.2 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน่ คําร้องขอทราบ
ข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป
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3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ร่ วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. 7 หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
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10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา

38

คําอธิบายรายวิชาและความหมาย

รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX)
เป็ นตัวอักษร
สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
1.1 คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั และ
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตั ิและการจัดการเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social important
and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุณค่าและลีลา
ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style
of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity.
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวติ หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต และชีววิทยา
สําหรับชีวติ ประจําวัน
(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 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิท ยาศาสตร์ ท างเคมี และการประยุก ต์ เน้น หลัก เกณฑ์และทฤษฎี ใ นลัก ษณะทัว่ ไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่ อให้นัก ศึ ก ษามี ความรู ้ พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่ จะนํา ไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้
ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา เฉพาะ
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การออม การ
ลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ
รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production,
consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of competition
demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public
finance, trade, national income, economic planning, and related topics.
GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิ ด และหลักการเล่นกี ฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุ ขภาพ การสร้ างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และการ
ฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
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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 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนามกรี ฑา
Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic umpiring;
preparing track and field playing field.
GAS 2611 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing.
GAS 2711 บาสเกตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 281) (Basketball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา
และการตัดสิ นบาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning
refereeing.
GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
(SS 237) (Body Conditioning)

2(2-2-4)
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ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม 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 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required
in performing folk dance, creating rhythmic activities.
GAS 3504 ตะกร้อ
2(2-4-4)
(GS 375) (Takraw)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปั กตะกร้อ กติกาและการเป็ นผู้
ตัดสิ นตะกร้อ โดยเน้นเซปักตะกร้อ
Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak
takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw.
GAS 3601 เทนนิส 1
2(2-4-4)
(GS 341) (Tennis 1)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
GAS 3801 ศิลปะป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปะป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
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GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and
instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students
to become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้ นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่
และ หิ น และซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction
to the minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ และ
ปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function though
good health practice and health promotion, components of health program, personal health
problem.
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18
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A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and
its dominance in the world since the 18th century.

HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยคุ โบราณ
ถึงยุคใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการ
ท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from
antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics
of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance
in modern times.
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique
characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ระบบ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ
สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติ
บุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity;
rights and their exercise; family; succession; property and judicial process.
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการอ้างอิง
ในงานวิชาการ
A study of roles and importance of information, information sources, automated library,
information storage and retrieval system, information technology, information network and
internet for research and information dissemination. Research methodology, report writing and
academic reference are also included.
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental Meteorology)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับ บรรยากาศ รังสี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่ นและ
ความมีเสถี ยรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้า ฟ้ าและการควบแน่น ความกดอากาศ
และลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบของลมฟ้ า
อากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง และการวิเคราะห์อากาศ
Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and
atmospheric stability. Forms of condensation and precipitation. Air pressure and winds. Global
circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis.
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
(MU 103) (Music Appreciation)

2(2-0-4)
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ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟัง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู ้เกี่ยวกับ
ดนตรี ไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical
development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world
masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the development
and knowledge of Thai music.
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชน่ั ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์ และ
สุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัย
ปั จจุบนั
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics
and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times
to modern times.
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น ความ
ร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพื่อการสื่ อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลง
นิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in
atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta,
nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.

46

POL 1100 รัฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ
ในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็น
สําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย แนวความคิดและ
พฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics,
government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as
political development, democracy development, political ideology and behavior, international
relations andpublic administration.
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู ้ ความรู ้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors,
sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion and
motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior.
RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
เรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ การคิ ดเชิ ง สร้ า งสรรค์ การพัฒนาสุ ข ภาพกายและจิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ คู่
คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีศกั ดิ์ ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน รู้ จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์
ทฤษฎีสู่ การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู้
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
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ การทํา งานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา ” (Learning by Doing)
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120
วัน ต้องจัดทําโครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมีอาจารย์นิเทศ
ของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing” Students
must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces and
organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, and
have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall provide counseling,
mentoring, and conduct evaluations of student performances together with employees of the
workplaces and organizations employing graduates
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ ส มัยใหม่ให้เข้ากับ ชี วิตประจํา วัน โดยเน้นการใช้วิท ยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชี วิตและการเป็ นอยูท่ ี่
ดีข้ ึนของมนุษย์
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry,
physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and implication of the
physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living
conditions made by the progress of the physical and biological sciences.
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SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึ ก ษาขอบเขตและสาระเกี่ ย วกับ มนุ ษ ย์ก ับ สั ง คม แนวความคิ ด ทั่ว ไปของสั ง คมวิท ยาและ
มานุ ษยวิ ท ยาต่ อ การศึ ก ษาเรื่ องสั ง คม การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม สถาบั น ทางสั ง คม
วัฒ นธรรมและแบบแผนความประพฤติ ข องคนในสั ง คม มนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวด ล้ อ ม รวมทั้ง
ความสั มพันธ์ ข องคนในสัง คมในแง่ ต่า ง ๆ การขัดเกลาทางสัง คม การจัดช่ วงชั้น พฤติ ก รรม
เบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู้ ทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and
anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, social
institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and environment,
including the various interrelationships of humans in society, socialization, social stratification,
deviant behavior, social control and social change, as well as the application of sociological and
anthropological knowledge to the present conditions in societies.
0

STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความ
สู งของยอดโค้ง ความน่ าจะเป็ น การชักตัวอย่า ง การประมาณค่าพารามิ เตอร์ การทดสอบข้อ
สมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness,
kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบประโยค
ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง พูด 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 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย

3(3-0-6)

49

(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั
การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including
the types and characteristics of Thai literature and literary terms.

1.2 คําอธิบายในหมวดกลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(EN 101) (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสํานวนที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน โดยเน้น
การสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และ
การรักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง ๆ
A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily life,
with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance
with punctuation and conjunctions
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3(2-2-5)
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป โดยเน้นการสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ ด้วย
รู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการ
ใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง ๆ
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of
sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with
punctuation and conjunctions
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 201) (English Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่ อง คํา วลี โครงสร้างประโยค การ
ใช้อุปสรรคและปั จจัย การใช้เครื่ องสังเกตในปริ บท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม
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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 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสําคัญ การเก็บรายละเอียดที่สาํ คัญและแก่น
ของข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึ กอ่านอย่างรวดเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหา สํารวจ
หรื อทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and
themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนัก-เบา และทํานองเสี ยง โดย
อาศัยคําอธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อประโยชน์ใน
การเทียบเสี ยงในพจนานุกรม
A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in
pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference to phonetic
transcriptions for the benefit of dictionary consultation
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบในกระบวนการสนทนาและฝึ กสนทนา
ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่
สนทนาตลอดจนท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations, with the
emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
3(2-2-5)
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจาก
เอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short
paragraph writing
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FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(FR 101) (Fundamental French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวน
ภาษาฝรั่งเศสและฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions, with a
practice in reading, listening, speaking and writing skills.
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(FR 102 ) (Fundamental French 2 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and expressions
at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.
FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(FR 201) (Fundamental French 3 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟั ง
พูด เขียน ในระดับที่สูงขึ้น
A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and
writing at a higher level.
FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(FR 202) (Fundamental French 4 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน ฟั ง
พูด เขียนในระดับที่สูงขึ้น
A study and use of French continuing from FRE 2001: practice in reading, listening, speaking
and writing at a higher level.
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GN 101) (Fundamental German 1)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการออกเสี ยง
ภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
A study and use of basic German: grammar, vocabulary and expressions for everyday life,
including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on pronunciation.
GER 1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
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(GN 102) (Fundamental German 2)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการ
ออกเสี ยงภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, vocabulary and
expressions for everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with focus
on pronunciation.
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GN 201) (Fundamental German 3)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝนทักษะทั้ง 4
A study and use of basic German continuing from GER 1002: grammar, vocabulary and
expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills.
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(GN 202) (Fundamental German 4)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวน
ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝนทักษะ
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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(RS 101) (Fundamental Russian I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษารัสเซี ยในเรื่ องการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ที่อยูอ่ าศัย การใช้
เวลาว่าง การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะ การ
ฟัง พูด 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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(RS 102) (Fundamental Russian II)
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ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเรื่ องดินฟ้ าอากาศ อาหารและเครื่ องดื่ม การศึกษา การอวยพร
การติดต่อกับผูอ้ ื่น การใช้ภาษารัสเซี ยในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา RUS 1001 มาก่อน)
Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food and beverages,
education, blessing, communication, and Russian use in various situations, with an emphasis on
developing skills in speaking, listening, reading and writing. (Recommended preliminary
course: RUS 1001)
RUS 2001 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(RS 201) (Fundamental Russian III)
ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดับที่
สู งขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรี ยนกระบวนวิชา RUS
1002 มาก่อน)
Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, speaking,
reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence patterns. (Recommended
preliminary course: RUS 1002)
RUS 2002 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(RS 202) (Fundamental Russian IV)
ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด โดยศึกษาหลัก
ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ศึกษาสัทอักษร ฮัน่ หวี่ พินอิน (Hanyu Pinyin) ศึกษาคําศัพท์ โครงสร้างและรู ปประโยคพื้นฐาน
ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน ฝึ กสนทนาเบื้องต้น ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนและแต่งประโยคภาษาจีนอย่าง
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)
ศึกษาคําศัพท์โดยเฉพาะ คําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และคําศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม
ศึกษาอักษรหลัก ฝึ กพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึ กอ่านออกเสี ยงให้ได้มาตรฐาน
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ซบั ซ้อนและมักใช้ในชีวิตประจําวัน
To study vocabulary, synonyms and radicals, antonyms and practice dialogues by using the
vocabulary already learned. To practice writing sentences and reading, emphasizing on
pronunciation in accordance with the linguistic and grammatical structure of Chinese.
CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(CN 201) (Chinese 3)
ศึกษาคําศัพท์สาํ หรับใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง บทกลอน และเพลงจีน
อย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ ฝึ กแต่งประโยค และเขียนบท
สนทนาอย่างง่าย 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)
ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง คําที่มีความหมายเหมือนกัน และคําที่มีความหมายตรงกันข้ามใน
ภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างและรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น
ฝึ กแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึ กการค้นหาคําศัพท์ในพจนานุกรม
To study homographs, homophones, and antonyms in basic Chinese, Chinese poems, and
simple songs. To study complex sentence structures and patterns. To practice making
sentences and writing dialogues. References of words in dictionary.
2. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
**HIT 2101 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
3(3-0-6)
(HI 324) (Archaeology and the Study of Thai History)
ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางสู่ การศึกษาประวัติศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงพุทธศตวรรษที่ 19
(มีการศึกษานอกสถานที่)
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**HIT 2201
(HI 223)

HIT 2301
(HI 325)

**HIT 2401
(HI 229)

*HIT 2402

HIT 3202
(HI 428)

HIT 3304
(HI 420)

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).
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai History and Culture for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of history and Thai culture for tourism. (Field trip included)
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Art in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
(มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of art history in Thailand from the Dvaravati to the Rattanakosin period.
(Field trip included).
สุ โขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Sukhothai Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of Sukhothai history and culture for tourism. (Field trip included).
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Lanna Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ลา้ นนา และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
A study of Lanna history and culture for tourism.
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Local History and Culture for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นไทย วัฒนธรรม และเทศกาลงานประเพณี ที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละภูมิภาค (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of Thai local history, culture and importance festivals in each region for tourism.
(Field trip included).
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Historical Tourist Attractions and Ancient Monuments in Thailand)
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัง วัด พิพิธภัณฑสถาน และโบราณสถานที่สําคัญใน
ประเทศไทย (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of major Historical tourist attractions in Thailand: palaces, temple, museums and
ancient monuments. (Field trip included).
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**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(HI 323) (Ayutthaya Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of Ayutthaya history and culture for tourism. (Field trip included).
HIT 4403 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(HI 429) (Bangkok Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ของ
กรุ งเทพมหานคร (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of history, culture and distinguished tourist attractions of Bangkok. (Field trip
included).
3. หมวดวิชาเอกบังคับภาษาต่ างประเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว
วิชาภาษาจีน
CHI 3406 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(CN 392) (Chinese for Guides 1)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนที่จาํ เป็ นสําหรับมัคคุเทศก์รวมทั้งบทอ่านเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน
ในกรุ งเทพฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ฝึ กภาคสนาม
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 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(CN 393) (Chinese for Guides 2)
ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่น
และฝึ กเป็ นมัคคุเทศก์
A study of Thai history and culture as well as local tourist attractions of historical importance
with an emphasis on guide training.
วิชาภาษาอังกฤษ
*ENS 3404 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(English for Tourism I)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุ รกิจท่องเที่ยว โดยฝึ กทักษะการอ่าน แผ่นพับโฆษณาและเอกสาร
ต่างๆ รวมทั้งการฟัง การพูด โดยเน้นคําศัพท์ สํานวน และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ธุรกิจท่องเที่ยว
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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 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
(EN 410) (English for Tourism II)
ศึ ก ษาภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นงานมัค คุ เ ทศก์ โดยฝึ กทัก ษะการให้ข ้อ มู ล ด้า นประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม เทศกาลงานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เน้นการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังและตอบข้อซักถาม การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหา
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.
วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(FR 471) (French for Guides 1)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารและสื่ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็ นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรมของไทย และฝึ กการอ่าน ฟัง
และพูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(FR 472) (French for Guides 2)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวของไทยโดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ฝึ กภาคสนาม (ควรเรี ยนกระบวน
วิชา 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)
วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(GN 317) (German for Tour Guides 1)
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ฝึ กทักษะการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสาร และสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย ฝึ กภาคสนาม
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 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(GN 318) (German for Tour Guides 2)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นสําหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสาร และ
สื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ฝึ กภาคสนาม
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
วิชาภาษารัสเซีย
RUS 3403 ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(RS 373) (Russian for Tour Guides 1)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสารและสื่ อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน ฝึ ก
ภาคสนาม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซี ยสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(RS 374) (Russian for Tour Guides 2)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษารัสเซี ยในระดับที่สูงขึ้นสําหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสารและสื่ อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของไทยที่น่าสนใจ โดยเน้น
ทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน ฝึ กภาคสนาม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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. หมวดวิชาเอกเลือก
4.1 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
(HI 326) (Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ประจําแหล่งโบราณคดี และเมืองโบราณที่สาํ คัญ
ในประเทศไทย (มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of the archaeological tourist attractions, archaeological site museums and major
ancient cities in Thailand. (Field trip included).
*HIT 2501 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรปประวัติศาสตร์ : สหราชอาณาจักร
บริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรี ย
3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: The United Kingdom of Great Britain,
France, Germany and Austria)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในยุโรป
เน้น สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรี ย
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 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรี ซ อิตาลี
3(3-0-6)
สเปน และรัสเซี ย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: Greece, Italy, Spain and Russia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ในยุโรป เน้น กรี ซ 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 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริ กา
3(3-0-6)
(HI 281) (History and Cultural Tourist Attractions in America)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ในอเมริ กา
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in America.
*HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
(Museum Studies)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสําคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
การบริ หารงานในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
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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 ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Tourism in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในสังคมไทย ตั้งแต่สมัย
รัตนโกสิ นทร์
A study of history of tourism and the evolution of tourism in Thai society since
Rattanakosin Period.
*HIT 3301 ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Arts and Architecture for Tourism )
ศึกษาลักษณะและรู ปแบบของศิลปสถาปั ตยกรรมไทย มูลเหตุและปั จจัยที่ก่อให้เกิด
ลักษณะเฉพาะของศิลปสถาปั ตยกรรมไทยแต่ละประเภท ตามลักษณะทางกายภาพและความเชื่อ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น วัสดุในการก่อสร้าง และลักษณะเด่นของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งศึกษาการนํา
เอกลักษณ์และองค์ประกอบทางศิลปสถาปั ตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยว
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 ประวัติศาสตร์ ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
3(3-0-6)
(History of Art in India and Sri Lanka)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะและอิทธิ พลของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะใน
อินเดียและศรี ลงั กา
A study of arts history and the impact of other cultures on artistic creation in India and Sri
Lanka.
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3(3-0-6)
(HI 336) (History of Art in Southeast Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะและอิทธิ พลของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
A study of art history and influences of other culture on artistic creation in Southeast Asia.
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*HIT 3305 การอนุ รักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management in Thailand )
ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ขั้นตอนและ
เกณฑ์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ละประเภททั้งในระดับชาติ ระดับชุมชน และระดับ
ท้องถิ่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ และแนวทางการอนุรักษ์และแผนการบริ หารจัดการแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยงยัง่ ยืน
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 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
3(3-0-6)
(HI 348) (History and Cultural Tourist Attractions in South Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในเอเชียใต้
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in South Asia.
HIT 3502 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 363) (History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออก
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in East Asia.
HIT 3503 ประวัติศาสตร์ กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3(3-0-6)
(HI 437) (History and Cultural Tourist Attractions in Southeast Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in Southeast Asia.
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(HI 426) (History of Minority Groups in Thailand)
ศึกษาบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยูใ่ น
อาณาจักรไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยาและรัตนโกสิ นทร์
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 ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
3(3-0-6)
(History of Entertainment Culture in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของวัฒนธรรมความบันเทิงในประเทศไทยโดยเน้น
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์

HIT 4305
(HI 327)

A study of history and evolution of the entertainment culture in Thailand with emphasis
on the Rattanakosin Period.
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(The World Cultural Heritage in Thailand)
ศึกษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมที่สาํ คัญ
(มีการศึกษานอกสถานที่)
A study of the world cultural heritage in Thailand, with emphasis on their important history
and art. (Field trip included.)

4.2. กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการท่ องเที่ยว
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
3(3-0-6)
(AN 327) (Minority Groups)
ศึกษาลักษณะความเป็ นชนกลุ่มน้อยและสภาพที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่ม
ใหญ่กบั ชนกลุ่มน้อย โดยเน้นปฏิกิริยาของชนกลุ่มน้อยที่ตอบโต้ชนกลุ่มใหญ่ สภาพของปัญหา
ชนกลุ่มน้อย แนวทางและนโยบายที่ใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะศึกษาชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ 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 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
3(3-0-6)
(AN 350) (Societies and Culture in Southeast Asia)
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
รวมถึงการผสมผสานทางเชื้ อชาติและวัฒนธรรม ศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมในรู ปการ
แพร่ กระจาย การยอมรับ การขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่
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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 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(AN 357) (Thai Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
สถาบันสําคัญของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดําเนิ นชีวติ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและ
วิถีการดําเนิ นชีวติ ของคนไทย
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 ภาษาจีนเพื่อธุ รกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(CN 483) (Chinese for Tourism Business)
ศึกษาภาษาจีนธุ รกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการวางแผน การเดินทาง การติดต่อธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการโรงแรม การขนส่ ง
To study the management of tourism, the travel planning, contacting hotels for reservations,
and other communication.
ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(EN 427) (English for Tourism Promotion)
ศึกษาและฝึ กใช้ศพั ท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากบทอ่าน และบทสนทนา
ในปริ บทการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมสาระสําคัญในเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนอาชีพสําคัญในท้องถิ่นที่ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
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 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(EN 428) (English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture)
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้สามารถใช้ศพั ท์ สํานวนเฉพาะทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อของคนไทย
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**F0L 4203
(FL 474)

**FRE 3401
(FR 373)

GER 2301
(GN 212)

GER 3302
(GN 312)

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.
นิทานพื้นบ้าน
3(3-0-6)
(The Folktale)
ศึกษาประเภทและลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ทั้งรู ปแบบ เนื้อหา กําเนิด การแพร่ กระจาย การใช้
แบบเรื่ องและอนุ ภาค การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในแง่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างนิ ทานกับสังคมและวัฒนธรรม
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.
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(French for Tourism)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา บทอ่าน และเอกสารต่างๆ ด้าน
อุตสาหกรรมบริ การท่องเที่ยว เน้นฝึ กทักษะการฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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)
ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
(German for Tourism 1)
ศึกษาการใช้ศพั ท์และสํานวนพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สํานักงาน
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนร้านค้า (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)
(German for Tourism 2)
ศึกษาการใช้ศพั ท์ สํานวนพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับ
ที่สูงกว่า GER 2301 โดยคํานึ งถึงความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 หลักการพูดเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MC 130) (Fundamental Speech)
ศึกษาหลักการพูดในที่สาธารณะ การฟัง บุคลิกภาพ การแสดงออก ศิลปะการถ่ายทอดและการ
นําเสนอ
A study of the principles of public speaking, listening, personality and expression including
the arts of presentation.
MCS 3100 การสื่ อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(MC 310) (Communications for Human Relations)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและแนวคิดของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์และเทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
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 การเขียนสารคดีเพื่อสื่ อมวลชน
3(3-0-6)
(MC 326) (Feature Writng for Mass Media)
ศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเขียนสารคดีในสื่ อสิ่ งพิมพ์ และเว็บไซต์ของสื่ อมวลชนต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของเขียนสารคดีกบั สังคม ตลอดจนฝึ ก
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 การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยง
3(3-0-6)
(MC 340) (Radio Script Writing)
ศึกษาหลักและเทคนิคการเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงในรู ปแบบต่างๆ เทคนิคการเขียนและอ่าน
บทสารคดี และสาระบันเทิงรวมทั้งเทคนิคการนําบทวิทยุกระจายเสี ยงไปผลิตรายการ
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 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
(MC 341) (Television Script Writing)
ศึกษาหลักการเขียนบทวิทยุสาํ หรับรายการโทรทัศน์ การวางแผน การค้นคว้า การคัดเลือกและ
ประมวลข้อมูล รวมทั้งความคิดเพื่อการเขียนบท การใช้ภาษา ภาพและเสี ยงในบท
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 เว็บไซต์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(MC 451) (Tourism Web Site)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์ การออกแบบ การผลิตและ
การติดตั้งโฮมเพ็จ และเว็บเพ็จในงานการท่องเที่ยว โดยการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
A study of web site literacy, type, design, creation and posting of home pages and
web pages for tourism using computer software.
MCS 4502 ภาพถ่ายการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(MC 452) (Tourism Pictures)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประเภทภาพถ่าย วัสดุและอุปกรณ์
ในการผลิตภาพถ่าย หลักและวิธีการถ่ายภาพในงานการท่องเที่ยว การตกแต่งภาพถ่ายด้วย
ซอฟต์แวร์ ร่วมสมัย และการเก็บรักษาภาพถ่าย รวมทั้งการนําเสนอและการใช้ประโยชน์อื่น 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 สื่ อสิ่ งพิมพ์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(MC 453) (Tourism Printed Media)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ หลักการและวิธีการผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ในงานการท่องเที่ยว ใช้ท้ งั แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีร่วมสมัย โดยเน้นคอมพิวเตอร์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่สาํ คัญ
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 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(MC 454) (Tourism Electronic Media)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการ และ
วิธีการผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในงานการท่องเที่ยว ใช้ท้ งั แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีร่วมสมัย
โดยเน้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์
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 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
3(3-0-6)
(TH 345) (Art and Techniquess of Writing)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้คาํ สํานวนโวหาร การเรี ยบเรี ยงประโยค ย่อหน้า ฝึ กฝนการเขียน
คําจํากัดความ การเขียนชี้แจง การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ
A study of the art of language through words, idioms, sentences and paragraphs, with
emphasis on the practice of writing definitions, descriptions, controversies and persuasive text.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
วิชาเอก
63 หน่วยกิต
วิชาโท
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
42 หน่วยกิต
วิชาเอก
63 หน่วยกิต
วิชาโท
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต

ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้
เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MA 103 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
ST 103 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด IT,MA,ST ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AG 103 การเกษตรเบื้องต้น
3
BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CM 103 เคมีเบื้องต้น
3
GY 103 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป
3
SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT,
PH,SC ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้
เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
INT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS,
GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HI 102 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GS/.. SS../HA พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GS หรื อ SS ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
PS 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา 3
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ ภาควิชากําหนด
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
2
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
3
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…/HED พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือก
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ ภาควิชากําหนด
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก
2 กระบวนวิชาจาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG
2102, ENG 2401
ภาษาฝรั่งเศส FR 101, FR 102, FR 201, FR 202
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002
ภาษาเยอรมัน GN 101, GN 102, GN 201, GN 202
ภาษาเยอรมัน 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
ภาษาจีน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202
ภาษาจีน CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
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วิชาเอกบังคับประวัตศิ าสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว 30 หน่ วยกิต
(กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
HI 223 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
HI 229 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HI 323 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HI 324 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
HI 325 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
HI 326 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
HI 420 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
ในประเทศไทย
HI 427 บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันต่าง ๆของ
ไทย
HI 428 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว
HI 429 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกบังคับภาษาต่ างประเทศเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เคยเรี ยน
มาแล้วในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษ
EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
วิชาภาษาฝรั่งเศส
FR 471 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
FR 472 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
วิชาภาษาเยอรมัน
GN 317 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
GN 318 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
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วิชาเอกบังคับประวัตศิ าสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว 27 หน่ วยกิต
(กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
HIT 2201 (HI 223) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว
**HIT 2401 (HI 229) สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 3402 (HI 323) อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 2101 (HI 324) โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์
ไทย
HIT 2301 (HI 325) ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานในประเทศไทย
HIT 3202 (HI 428) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
เพื่อการท่องเที่ยว
HIT 4403 (HI 429) กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกบังคับภาษาต่ างประเทศเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เคยเรี ยน
มาแล้วในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษ
*ENS 3404 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 1
**ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2
วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 (FR 471) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 1
FRE 4411 (FR 472) ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก์ 2
วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 (GN 317) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 1
GER 3304 (GN 318) ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก์ 2
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วิชาภาษารัสเซีย
วิชาภาษารัสเซีย
RS 373 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 1
RUS 3403 (RS 373) ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 1
RS 374 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 2
RUS 3404 (RS 374) ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก์ 2
วิชาภาษาจีน
วิชาภาษาจีน
CN 392 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
CHI 3406 (CN 392) ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 1
CN 393 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
CHI 3407 (CN 393) ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์ 2
วิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต (กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
วิชาเอกเลือก 30 หน่ วยกิต (กระบวนวิชาละ 3 หน่ วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดๆที่ปรากฏในกลุ่ม
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกรวมกัน 10
วิชาเอกเลือกกลุ่มใดก็ได้รวมกัน 9 กระบวนวิชา
กระบวนวิชา 30 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์
1. กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศ
ไทย
HI 251 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป
* HIT 2501 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป : สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส
เยอรมนี และออสเตรี ย
* HIT 2502 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป : กรี ซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
HIT 2503 (HI 281) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
HI 281 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
วัฒนธรรมในอเมริ กา
อเมริ กา
HI 291 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
-

HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HI 348 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียใต้

-

* HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
* HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
* HIT 3301 ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
* HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
HIT 3303 (HI 336) ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้
* HIT 3305 การอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย
HIT 3501 (HI 348) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียใต้
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HI 363 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออก
HI 437 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HI 426 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
HI 327 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
2. กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการท่ องเทีย่ ว
HO 400 การจัดการธุรกิจโรงแรม 1
HO 416 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TO 202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
TO 301 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1
TO 302 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2
TO 401 หลักการมัคคุเทศก์
TO 402 การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3. กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพือ่ การท่ องทีย่ ว
GE 375 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
MC 310 การสื่ อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
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HIT 3502 (HI 363) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
HIT 3503 (HI 437) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HIT 4203 (HI 426) ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
* HIT 4204 ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
HIT 4305 (HI 327) มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
2. กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มน้อย
ANT 3050 (AN 350) สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
CHI 4401 (CN 483) ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจการท่องเที่ยว
ENS 3402 (EN 427) ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ENS 4402 (EN 428) ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม
**FOL 4203 (FL 474) นิทานพื้นบ้าน
**FRE 3401 (FR 373) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
GER 2301 (GN 212) ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
GER 3302 (GN 312) ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
MCS 1300 (MC 130) หลักการพูดเบื้องต้น
MCS 3100 (MC 310) การสื่ อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

74

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)
MC 451
MC 452
MC 453
MC 454
PC 288

เว็บไซต์การท่องเที่ยว
ภาพถ่ายการท่องเที่ยว
สื่ อสิ่ งพิมพ์การท่องเที่ยว
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว
จิตวิทยาการบริ การ และทักษะการปฏิสมั พันธ์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
**MCS 3206 (MC 326) การเขียนสารคดีเพื่อสื่ อมวลชน
**MCS 3400 (MC 340) การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยง
**MCS 3401 (MC 341) การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
MCS 4501 (MC 451) เว็บไซต์การท่องเที่ยว
MCS 4502 (MC 452) ภาพถ่ายการท่องเที่ยว
MCS 4503 (MC 453) สื่ อสิ่ งพิมพ์การท่องเที่ยว
MCS 4504 (MC 454) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว
**THA 3106 (TH 345) ศิลปะและกลวิธีการเขียน
-
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะ
ไม่แตกต่าง
มนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทใน
คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์
ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วชิ าโท
ในคณะดังกล่าว มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต
ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ
ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น 1.นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น
15 หน่วยกิต หรื อ นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
RU 300 ฝึ กอาชีพ จํานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจ หน่วยกิต หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์
ศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสอบ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
ผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตร 2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000
บัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
(RU 300) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9
จึงสามารถลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพ หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยน
ในหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือก
กระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
ที่ไม่ซ้ าํ กับกะบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และ
วิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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ความแตกต่ างของกระบวนวิชาในหมวดวิชาต่ าง ๆ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาโบราณคดี
HI 324 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
**HIT 2101 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
HI 326 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
*HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรม
HI 223 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว **HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว
HI 428 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการ HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
*HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
HI 426 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
*HIT 4204 ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
HI 325 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HI 420 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานในประเทศไทย
HI 327 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
HI 229 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HI 323 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HI 429 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ

HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
* HIT 3301 ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
ในประเทศไทย
* HIT 3305 การอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย
HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์
**HIT 2401สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HIT 4403 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเที่ยว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ต่างประเทศเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
HI 251 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป
*HIT 2501 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป : สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส
เยอรมนี และออสเตรี ย
*HIT 2502 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ยุโรป : กรี ซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
HI 281 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน HIT 2503 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
อเมริ กา
อเมริ กา
HI 291 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
แอฟริ กา และตะวันออกกลาง
HI 348 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
HIT 3501 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในเอเชียใต้
ในเอเชียใต้
HI 363 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน HIT 3502 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออก
HI 437 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน HIT 3503 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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วิชาโทประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

วิชาโทประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
วิชาโทบังคับ 15 หน่ วยกิต
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
HI 221 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 **HIT2101 (HI 324) โบราณคดีกบั การศึกษา
3
ประวัติศาสตร์ ไทย
HI 222 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3
HI324 โบราณคดีกบั การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 3 **HIT 2201 (HI 223) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อ
3
HI 325 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3
การท่องเที่ยว
HI 428 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3
HIT2301(HI 325) ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
HIT3202 (HI 428) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก 9 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวน วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
วิชาต่อไปนี้
HI 121พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 HIT 2102 (HI 326) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3
(ถ้าเรี ยนวิชานี้เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปจะเลือกเรี ยนซํ้าอีก
**HIT 2401 (HI 229) สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
*HIT 2402
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3
ไม่ได้)
HI 223 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ 3 *HIT 2501
ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในยุโรป:
สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี
HI 251 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3
และออสเตรี ย
วัฒนธรรมในยุโรป
HI 281 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3 *HIT 2502
ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
วัฒนธรรมในอเมริ กา
ทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรี ซ อิตาลี สเปน
HI 291 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทาง
3
และรัสเซีย
HIT 2503 (HI 281) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
วัฒนธรรมในแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
ทางวัฒนธรรมในอเมริ กา
HI 326 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
3
*HIT 3103
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3
ในประเทศไทย
HI 327 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 3 *HIT 3203
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 3
HI 333 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 1 3 *HIT 3301
ศิลปสถาปั ตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
HI 336 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชีย
3 *HIT 3302
ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรี ลงั กา
3
ตะวันออกเฉี ยงใต้
HIT 3303 (HI 336) ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวัน
3
HI 345 ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
3
ออกเฉี ยงใต้
HI 348 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3 HIT 3304 (HI 420) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
โบราณสถานในประเทศไทย
HI 363 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3 *HIT 3305
การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
3
ทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออก
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
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วิชาโทประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)
HI 368 ประวัติศาสตร์จกั รวรรดิจีน
HI 420 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานในประเทศไทย
HI 426 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
HI 427 บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อ
สถาบันต่างๆ ของไทย
HI 429 กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HI 437 ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

วิชาโทประวัติศาสตร์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
3 **HIT 3402 (HI 323) อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3 HIT 3501 (HI 348) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
3 HIT 3502 (HI 363) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
HIT 3503 (HI 437) ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยว
3
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3 HIT 4203 (HI 426) ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
*HIT 4204
ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมความบันเทิงไทย
HIT 4305 (HI 327) มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
HIT 4403 (HI 429) กรุ งเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

3
3
3
3
3
3
3
3
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ภาคผนวก ค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

81

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

1







2







3





























































1




2


























ทักษะทางปัญญา

3







1




























2







3







4




 




  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 


















ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

1























2
























ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

1




2




3









































































1




ทักษะทางปัญญา

2




3




1




2




3














































































4




ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2







1




2
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

1















2















3























1

2

ทักษะทางปัญญา

1















2















3















ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

4

1






















2















ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2





















1











2











3











1











2
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3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
**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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1


2










































ความรู้

3














1









2









ทักษะทางปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2



3


1

2 3 4
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2
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชา
THA 1002
**THA
3106

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1


2


ความรู้

3

1

2


ทักษะทางปัญญา

3


1



2

3


ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

4

1


2


ทักษะการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร

หมายเหตุ.

1) อาจารย์ นําคําสั่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 43 / 2554 เรื่องแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรเข้ ามาใส่
เพือ่ จะได้ ตรงกับเล่ มที่ สกอ.พิจารณาแล้ ว
2) อาจารย์ นําคําสั่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ 2584 / 2554 เรื่องเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
เข้ ามาใส่ เพือ่ จะได้ ตรงกับเล่ มทีส่ กอ.พิจารณาแล้ ว
3) อาจารย์ นําคําสั่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 1426 / 2555 เรื่อง เปลีย่ นแปลงคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
เข้ ามาใส่ เพือ่ จะได้ ตรงกับเล่ มทีส่ กอ.พิจารณาแล้ ว
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กรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ตําแหน่ ง
วิชาการ

ปี ที่สําเร็จ คณะกรรมการ
พัฒนา
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา การศึกษา
หลักสู ตร
นายมาตยา
รอง
Master of Non-Western
Seton Hall
ผูร้ ับผิดชอบ
2517
อิงคนารถ
ศาสตราจารย์
Arts
Civilization
University
หลักสูตร
โบราณคดี
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวศุภรัตน์
มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร
อาจารย์
สมัย
2547
หลักสูตร
ศิลปากร
ตี่คะกุล
มหาบัณฑิต
ประวัติศาสตร์
นางสาวกิติยวดี
ศิลปศาสตร ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์
2547
ชาญประโคน
มหาบัณฑิต
ศิลปะ
ศิลปากร
หลักสูตร
นางวิไลเลขา
รอง
Master of
University of
ผูท้ รงคุณวุฒิ
Asian Studies
1971
ถาวรธนสาร
ศาสตราจารย์
Arts
Hawaii
ภายนอก
ผูช้ ่วย
อักษร
จุฬาลงกรณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2521
นางสิ ริรัตน์
ประวัติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ศาสตร
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
เรื องวงษ์วาร
มหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
สู งสุ ด
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของ
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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1. ชื่ อ-สกุล
นายมาตยา อิงคนารถ
หมายเลขบัตรประชาชน
3100904239792
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
M.A.
นิติศาสตรบัณฑิต

Non-Western
Civilizations

ประเทศ

Seton Hall University

U.S.A.

ปี มี่สาํ เร็ จ
การศึกษา
1974

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2515

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
1. ตําราวิชา HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก (เขียนร่ วม)
2. ตําราวิชา HIS 3802 ประวัติศาสตร์ ละตินอเมริ กา
3. ตําราวิชา HIS 4104 ประวัติศาสตร์ นิพนธ์
4. ตําราวิชา HIS 4602 ประวัติศาสตร์ จีนสมัยใหม่
5. ตําราวิชา HIS 4802 ประวัติศาสตร์ ละตินอเมริ กาในศตวรรษที่ 20
6. ตําราวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
7. ตําราวิชาประวัติศาสตร์ สมัยกลาง
8. ตําราวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างละตินอเมริ กากับสหรัฐอเมริ กา
ประเภทบทความ
1. การประกาศเอกราชในบราซิ ลศตวรรษที่ 19
2. ประวัติศาสตร์ สาํ คัญอย่างไร
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง
9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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2. ชื่ อ – สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
Ph.D.
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต

นางสาวสมใจ ไพโรจน์ ธีระรัชต์
3100602518516
สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา

History

Northern Illinois University

U.S.A

1983

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2518

ประวัติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2514

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
1. ตําราวิชา HIS 4505 ประวัติศาสตร์ เยอรมนีสมัยใหม่
2. ตําราวิชา HIS 4101 กําเนิดและสิ้ นสุ ดระบอบอาณานิคม
3. ตําราวิชา HIS 4506 ประวัติศาสตร์ การทูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815-ปั จจุบนั
ประเภทบทความ
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
6.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง
8.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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3. ชื่ อ – สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
ศศ.บ.

นางสาวศุภรัตน์ ตี่คะกุล
3101501624460
สาขาวิชา
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

สถาบัน

ประเทศ ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
ศุภรัตน์ ตี่คะกุล. (2552). อารยธรรมตะวันออก ตอนที่ 4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับ
ปรับปรุ ง). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ประเภทบทความ
ศุภรัตน์ ตี่คะกุล. (2550). ปั จจัยการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณซับจําปา. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2550.
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
6.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง
8.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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4. ชื่ อ – สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ

นางสาวกิติยวดี ชาญประโคน
3120600361733

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเทศ ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
ไทย
2547
ไทย
2539

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตํารา
กิติยวดี ชาญประโคน. (2552). พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 5 ศิลปกรรมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับ
ปรับปรุ ง). กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ประเภทบทความ
กิติยวดี ชาญประโคน.(2550). มารู ้จกั พระพิฆเนศวรกันเถอะ. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2550.
กิติยวดี ชาญประโคน. (2551). พระพุทธรู ปประจําพระระเบียงรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ราชวรมหาวิหาร กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ . วารสารรามคําแหง ปี ที่
25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2551.

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง

8.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
8.75 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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5. ชื่ อ – สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

นางสาวนันทพร พุ่มมณี
3100902964732
สาขาวิชา

สถ.ม.
การจัดการสถาปัตยกรรม
สถ.บ. (ไทย)
สถาปั ตยกรรมไทย

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศ ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
ไทย
2548
ไทย
2546

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา TOM 3291 สถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา TOM 4291 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา CRT 2001 ศิลปะไทย
4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา CRT 1003 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
ประเภทบทความ
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั
- ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง
4.5 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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1

ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
1

1
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1

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
1

1

โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึ กษาชั้น
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิ ท ยาลัย จึ ง วางข้อ บัง คับ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและ
เป็ นผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
1

1

1

1

1

1
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5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้
ปฏิ บ ัติ ง านมาแล้ว รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รภาคบัง คับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิ ก สภาตําบล สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล หรื อ กรรมการสุ ข าภิ บาล หรื อ กํา นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึ กษา
ตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึ กษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติ
เสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื่น
ในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี
ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานัก
บริ การทางวิชาการและทดสอบประเมิ นผลตามวันและเวลาที่ก าํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้
กําหนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
1

1
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สมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ

(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วน

(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรั บรองจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่
เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่ ง
ได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2
ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงาน
มาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อคํานําหน้าชื่ อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ
7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
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7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษาหากเห็ นว่าไม่ส มควรรั บผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนัก ศึ ก ษา ให้
รายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสัง่ ให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้
ในกรณี ที่อธิการบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้ตรงกับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้
สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัย
ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือ
เป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิ สิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตามวิธีการที่
กําหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการประจําคณะ ที่ รั บเข้าศึ ก ษากํา หนด ทั้งนี้ จะต้อ งเป็ นวิ ช า
ที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม ข้อ
14 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชา
ตามที่คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึ ก ษาที่ มีสิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ต นอกเหนื อจากที่ก าํ หนด
ไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิ ทธิ เ ที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต กรณี อื่น ๆ ก็ไ ด้โดยให้เป็ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การพิจารณา
รับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม สําหรับผูเ้ คย
เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรค
แรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่
โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน การขอใช้สิทธิ เทียบโอน
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การเที ย บวิ ช าและรั บ โอนหน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาซึ่ งเข้า ศึ ก ษาตามวรรคแรกให้เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็ นนักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสื อพิมพ์
ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตามวรรค
แรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
และรั บลงทะเบี ยน เรี ยนแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัว นัก ศึ ก ษาตามแบบและวิธีก ารที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้น
ไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02,
03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ
C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึ กษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ยน
สาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA
คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจําคณะและเลข
ประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่
แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา
และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน
เรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วย
กิต ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียน
เรี ยนเกิ นกว่าที่ ก าํ หนดไว้ในวรรค แรกคณบดี หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุ มตั ิ ให้
ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
การอนุมตั ิน้ ีให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย
อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8
ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาค
ฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ
8 ปี การศึ ก ษาแล้ว แต่ ผลของการศึ ก ษา ยังไม่ เพี ยงพอที่ จ ะได้รับการเสนอชื่ อ เพื่อ รั บปริ ญญาตรี
สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสาม
ได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึ กษาใช้สิทธิ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา
และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาใน ปี การศึกษา หนึ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2
(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์
(เรี ยนในชั้น 16 สั ปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดู ร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7
สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
system) คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึ ก ษาและวิจัยใน
สาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวน
วิชาซํ้ากัน
1
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15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวนวิชา
(Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทํา
การสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับจาก
มหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติ
ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วย
กิต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวน
วิชาจํานวนหน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของ
นักศึกษาที่ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาค
ต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่ไม่สอน
ต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชา
เป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การ
เพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่วงๆ
เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิม่ ขึ้นใหม่
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15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ใน
หลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวน
วิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่
ยังไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย
เพราะกระบวนวิช าดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่ วยกิ ตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่ ง
เท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
(Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา ชั้นปี
ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
(Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ จะมี
การสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชา
ใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ
ซ่อมหนึ่ งครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดู
ร้อน การใช้สิทธิให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่อม
ต้องดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่
สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดู ร้อน นัก ศึ ก ษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่ อมต้องดําเนิ นการ
1
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ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไป
แล้วถือว่าสิ ทธิในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และต้องไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้ง
ขอจบการศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ สอบ
ละนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใด ๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้
ระบบการให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดง
คุณภาพการเรี ยน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพ
ตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับหน่วย
กิตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นบั เป็ น
หน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชา
นั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็ นกระบวนวิชาที่
เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลี่ ยน หลัก สู ตรใหม่ก็ตาม ให้นับกระบวนวิช าใดกระบวนวิชาหนึ่ ง
เท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิชาที่นกั ศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา
ซึ่ งยัง ศึ ก ษาไม่ ค รบหลัก สู ต รจะแสดงผลสอบ ได้แ ละสอบตกตลอดระยะเวลาที่ อ ยู่ใ นระหว่า ง
การศึกษา
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ให้คาํ นวณดังนี้

1

16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.)

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

คะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอก
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อี ก ไม่ ไ ด้ ยกเว้น ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ล งทะเบี ย นเรี ยนในกระบวนวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียน
เรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิม่ หรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิ
ตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชา
ใดที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้น
เป็ นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนนั้น ส่ วนค่า ธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน
และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้ายโดย
ยืน่ คําขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยื่นคําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบ
หลักสู ตร
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ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่
นักศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
วิชานั้นไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้น
เป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
เรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้อง
ดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้นกั ศึกษาจะต้องยื่นคําขอรับปริ ญญาตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยน
สุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และ
เข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้
ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร
และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตร
และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตาม
จํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
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20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวน
วิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวน
วิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้ก ระบวนวิชานั้น
มากกว่าหนึ่งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวน
วิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14
จะไม่ได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครที่มีหน่วยกิตสะสม
เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วย
การศึ ก ษาเป็ น รายกระบวนวิ ช าโดยไม่ ไ ด้รั บ ปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้
หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ ในหลัก
สู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมดสิ้ น
เสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง
คือ เมื่อสิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1 เดือน
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่
ตํ่ากว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะและ
ขนาดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่ งได้
หน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
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ข้อ 24. ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดีมีอาํ นาจสั่งและ
ปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
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ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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1

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

1

1

ปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ 14
และความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ ายแรง โรคที่สังคมรังเกี ยจ หรื อโรคสําคัญที่จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรื อมีความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต และไม่เกิน 22
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึ กษาให้ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไ ม่เกิ น 30 หน่ วยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสาร
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 4 ปี
ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ น
ภาคการศึกษา โดยถื อว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาคการศึกษา
สุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผล
ของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ ันเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็ นสมควร โดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่า
เทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชาและ
รับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่ วยกิ ตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป จะต้องเรี ยน
กระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวนหน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี และไม่นอ้ ยกว่า 180
หน่วยกิต ของหล◌ักสู ตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา
อนุปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้
ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนดจึง
จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
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การขอรั บ ปริ ญญา นัก ศึก ษาต้องยื่นคํา ขอสํา เร็ จการศึ กษาครบหลัก สู ตรที่ ค ณะที่
สังกัด และมายื่นคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
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1

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

1

1

ลงนาม
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(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

