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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คณะ/ภาควชิา        คณะมนุษยศาสตร์   ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 ภาษาองักฤษ  Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย      ศิลปศาสตรบณัฑิต  (สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา) 

อกัษรยอ่  ภาษาไทย   ศศ.บ.  (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 

ภาษาองักฤษ      Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology) 

อกัษรยอ่  ภาษาองักฤษ   B.A. (Sociology and Anthropology) 

3. วชิาเอก   ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    144   หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา   

           รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

 รับเฉพาะนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพดู อ่าน เขียน                           

ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  

  สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง  

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

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

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

   ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 ปริญญามากกวา่ 1 สาขาวชิา 

 ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

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

    หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 

         หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2555  

     ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี. 4.36  คร้ังท่ี . 16  /  2555 

                เม่ือวนัท่ี  2   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2555 

    ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง วาระท่ี  4.3  คร้ังท่ี  6 / 2555         

                เม่ือวนัท่ี     21     เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2555 

   สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตรท่ี ศธ 0506 (2) /        

         18397  เม่ือวนัท่ี  19   เดือน  พฤศจิกายน.  พ.ศ.  2555 

     สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1  ครูและนกัวชิาการ  

8.2  นกัวจิยัดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

8.3  เจา้หนา้ท่ีดา้นวฒันธรรม  

8.4  เจา้หนา้ท่ีดา้นงานนโยบายและแผน  

8.5  เจา้หนา้ท่ีดา้นงานพฒันาบุคคล  

8.6  นกัพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่สําเร็จ 

การศึกษา 

1 นางจนัทร์เพญ็  

อมรเลิศวิทย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

สม.ม. 

อ.บ 

สงัคมวิทยา 

ภาษาฝร่ังเศส  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร       

ไทย 

ไทย 

2526 

2522 

2 นางสาวอุดมพร           

ชั้นไพบูลย ์

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 

ศน.ม. 

 

สส.ม 

อ.บ. 

พทุธศาสน์ศึกษา 

 

สวสัดิการแรงงาน 

ศิลปการละคร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ           

ราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2550 

 

2539 

2534 

3 นางสุวิมล 

องัควานิช 

อาจารย ์ พบ.ด. 

 

ค.ม. 

พศ.บ. 

(เกียรตินิยม) 

ประชากรและ               

การพฒันา 

วิจยัการศึกษา 

สถิติ  

 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2533 

 

2523 

2513 

 

10.   สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หวัหมากและกองงานวทิยาเขตบางนา 

 

11.   สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 (การวเิคราะห์หลกัสูตร) 

 11.1  สถานการณ์  หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 ในปัจจุบนั ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมโยง

สังคมโลกไดอ้ยา่งทัว่ถึงดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วทาํใหทุ้กประเทศตอ้งแข่งขนัในเชิงการผลิต และการคา้

กนัอย่างเขม้ขน้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในทุกมุมโลกอย่างมากมาย การเตรียมความพร้อม

ดา้นทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละสังคมจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานและองคก์รท่ีรับผิดชอบดา้น

การจดัการศึกษา จึงตอ้งพฒันาปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ การถ่ายทอด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างจากเดิมซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดว้ยการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีสมรรถนะ 

ทกัษะ รู้คิด และรู้เท่าทนักระบวนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
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11.2  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

            ผลของการเช่ือมโยงโลกให้แคบลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดว้ยเทคโนโลยีการสนเทศและการ

ส่ือสารในรูปแบบใหม่ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกบัระบบเศรษฐกิจแก่ทุกมุมโลกเท่านั้น  แต่ยงัส่งผล

กระทบถึงโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละสังคมดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากสังคมไทยกาํลงั

เผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งมากดา้นค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ดว้ยวฒันธรรมต่างชาติท่ี

ไหลบ่าเขา้มาอย่างรุนแรง รวดเร็ว และง่ายดาย  สถาบนัการศึกษาจึงตอ้งพฒันาระบบการเรียนการ

สอนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ สร้างความเขา้ใจ แก่บุคลากรของสังคมให้

สามารถลดช่องวา่งทางทศันคติและมโนทศัน์โดยรวม  ให้สามารถใชอ้งคค์วามรู้ประยุกตป์รับเขา้กบั

ความหลากหลายทางวฒันธรรมในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

 

12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั

พนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

 12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

 การพฒันาหลกัสูตรให้การศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน  รู้เท่าทนัระบบเศรษฐกิจท่ีเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาจําเป็นต้องก้าวทัน

เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ ตามความจาํเป็นหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์และศิลป์ในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถในการผสานเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาสู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตใน

ระดบัอุดมศึกษาของมาตรฐานสากลได ้

 ในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถปรับตวักบั

ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัและอนาคต จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาในการ

ปรับเปล่ียนทศันะมุมมอง บ่มเพาะนิสัย สร้างจิตสาํนึกใหต้ระหนกัถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจ

หลีกเล่ียงได ้จึงตอ้งมีการพฒันาปรับเปล่ียนโครงสร้าง รูปแบบการเรียนการสอน กลไกท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนการสอนในระยะยาว ดว้ยการบูรณาการศาสตร์ วิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งผลการคน้ควา้วิจยัและ

การปฏิบติัจากประเทศทัว่โลกมาพฒันาบุคลากรทุกกลุ่มวยั เพื่อนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจและความ

สมานฉนัทต่์อชีวติและสังคมท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
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12.2    ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั/สถาบัน 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาเป็นเวลา 40 ปี ใน

การปรับปรุงหลกัสูตรจึงยดึพนัธกิจของสถาบนัเป็นหลกั คือการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาให้ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน

ทางการศึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํา รุง

ศิลปวฒันธรรม พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ

บณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาของมาตรฐานสากล โดยเนน้การเรียนรู้รอบดา้นตลอดชีวิต เป็นผูน้าํในดา้น

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อยา่งมีคุณภาพ เป็นบณัฑิตยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนอง

การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัและอนาคต 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั/สถาบัน   

13.1   รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 

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

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

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

GAS 2601 GAS 2611 GAS 2701 GAS 2711 GAS 2721 GAS 2801 

GAS 2802  GAS 2803 GAS 3504 GAS 3601 GAS 3801 GAS 4605 

GAS 4804 HED 1101 LAW 1004 POL 1100 ECO 1003 PSY 1001 

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 SPN 1001 SPN 1002 SPN 2001 

SPN 2002  RUS 1001 RUS 1002 RUS 2001 RUS 2002    **JPN 1001     

**JPN 1002 **JPN 2001 **JPN 2002 CHI 1001 CHI 1002 CHI 2001 

CHI 2002  MAL 1001 MAL 1002 MAL 2001 MAL 2002 GRK 1001 

GRK 1002  GRK 2001 GRK 2002 KHM 1001 KHM 1002 KHM 2001 

KHM 2002  MMR 1001 MMR 1002 MMR 2001 MMR 2002 LAO 1001 

LAO 1002 LAO 2001 LAO 2002 VNM 1001 VNM 1002 VNM 2001 

VNM 2002 KOR 1001 KOR 1002 KOR 2001 KOR 2002 HIN 1001 

HIN 1002 HIN 2001 HIN 2002 ARA 1001 ARA 1002 ARA 2001 

ARA 2002 POR 1001 POR 1002 POR 2001 POR 2002 THA 1001 

THA 1002      
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 13.2   รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน                     

    ศึกษาทัว่ไป  ไดแ้ก่  กระบวนวชิาดงัต่อไปน้ี                 หน่วยกติ 

   ANT 3057  (AN 357) สังคมและวฒันธรรมไทย              3  

 สาํหรับนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

   SOC 1003 (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้              3  

   สาํหรับนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และต่างคณะ 

      **SOC 1005 (SO 105)         สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว              3   

   สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

   SOC 2033 (SO 233) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม              3  

  สาํหรับนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

       *SOC 3038 วฒันธรรมขา้ว               3   

  สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาชาวนาศาสตร์ 

SOC 4077 (SO 477) สังคมวทิยาการเมือง              3  

  สาํหรับนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์     

 **SOE 1014 (SOE 114) สังคมวทิยาทัว่ไป               3   

  สาํหรับนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้              3  

  สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาบริหารงานยติุธรรม คณะรัฐศาสตร์ 

          SOC 2064 (SO 264) สวสัดิการสังคม              3   

  สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาบริหารงานยติุธรรม คณะรัฐศาสตร์ 

SOC 2065 (SO 265) ปัญหาสังคม              3  

  สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาบริหารงานยติุธรรม คณะรัฐศาสตร์ 

         

13.3   การบริหารจัดการ 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระบบการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ นกัศึกษาทุกคณะและ

ทุกสาขาวชิาสามารถเลือกเรียนวชิาท่ีภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้

ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  คณะและสาขาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยูแ่ละไม่ซํ้ าซ้อน

กบัวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก หรือวชิาโทท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร   

1.1.1 ส่งเสริมใหผู้ศึ้กษาสามารถดาํรงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

       1.1.2 ส่งเสริมใหผู้ศึ้กษามีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์สังคมและวฒันธรรม 

       1.1.3 ส่งเสริมใหผู้ศึ้กษาสามารถคิดไดอ้ยา่งมีเหตุผล  มีคุณธรรมและตระหนกัในคุณค่าของ 

 ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  

 เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดผลการเรียนรู้ในแต่ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

 ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  

 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 โดยมีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

1.3    เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

      เพื่อปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

1.4 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

 1.4.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ือง ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

  ตลอดจนวฒันธรรม เพื่อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และสามารถ 

  ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.4.2  เพื่อใหส้ามารถนาํความรู้และความเขา้ใจวชิาการสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามาใชใ้น 

  การวเิคราะห์สังคม กาํหนดนโยบาย วางแผน และดาํเนินงานพฒันาบุคคล ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.4.3 เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้วิจยั โดยใชร้ะเบียบวธีิการทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และ 

  นาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1.4.4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  ค่านิยม และจิตสาํนึกร่วมแก่สังคมรวมทั้งเสริมสร้างวชิาการ 

  ดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1.  คงไวซ่ึ้งความทนัสมยัของหลกัสูตร           

และมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานท่ี สกอ. กาํหนดทุก 5 ปี 

- พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั

ตามมาตรฐานของสาขาวชิา 

- ติดตามและประเมินหลกัสูตร           

ทุก 5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุง

หลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และส่งเสริมการ

คน้ควา้วจิยัของนกัศึกษา โดยใช้

ระเบียบวธีิการทางสังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 

- ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน               

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และ                     

การคน้ควา้วิจยัของนกัศึกษา 

- การเขา้อบรมเพิ่มพนู

ความรู้และทกัษะการสอน

ของอาจารย ์

- การฝึกการคน้ควา้วจิยัของ

นกัศึกษา 

3. พฒันาทกัษะการสอนตามมาตรฐาน

ผลกการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2552 

 - พฒันาทกัษะการเรียน 5 ดา้น 

ไดแ้ก่  

 1. คุณธรรม จริยธรรม  

 2. ความรู้  

 3. ทกัษะทางปัญญา  

 4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล           

และความรับผดิชอบ   

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง            

ตวัเลข  การส่ือสาร และการใช ้             

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- การเขา้อบรมเพิ่มพนู

ความรู้และทกัษะการสอน

ของอาจารย ์

- ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อทกัษะการ

สอนตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 

4. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์าํวจิยัเพื่อ 

เพิ่มพนูความรู้ดา้นสังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา รวมทั้งดา้น 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- แนะนาํขอ้มูลแหล่งทุนท่ี

สนบัสนุนการทาํวจิยั 

- จาํนวนคร้ังในการฝึกอบรม

และทาํวจิยั  

- จาํนวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพ์

ทั้งในระดบัชาติและ

นานาชาติในแต่ละปี  

 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

    ระบบทวภิาค  ระบบไตรภาค    ระบบจตุรภาค 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน   

    มี     ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค    

    มี     ไม่มี 
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2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือน มิถุนายน  -  เดือน กนัยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือน พฤศจิกายน -  เดือน  กุมภาพนัธ์ 

 ภาคฤดูร้อน  เดือน เมษายน  -  เดือน พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

         เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 

และขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี(ฉบบัท่ี 2)   

พ.ศ. 2552 ขอ้ 6  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

        นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวชิา ท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ 

 ชั้นเรียนและนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกชั้นเรียน  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา  

2.4.1 จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพื่อแนะนาํการเรียนการสอน  

2.4.2 มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 

2.4.3 มีหน่วยแนะแนว 

2.4.4 จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

       จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาวชิาเอกสาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ในระหวา่ง 

 ปีการศึกษา 2555-2559 
 

 

ชั้นปีท่ี 

จาํนวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

   ปี 2555    ปี 2556    ปี 2557    ปี 2558   ปี 2559 

ชั้นปีท่ี 1 350 350 350 350 350 

ชั้นปีท่ี 2 - 300 300 300 300 

ชั้นปีท่ี 3 - - 250 250 250 

ชนัปีท่ี 4 - - - 200 200 

รวม 350 650 900       1,100  1,100 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 200 200 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

          2.6.1  รายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

รายการ

งบประมาณ 

จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน 700,000 735,000 770,000 805,000 840,000 

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

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

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

รวม 810,000 895,000    930,000     965,000 1,000,000 

  

2.6.2   ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน   

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

    แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                           อ่ืน ๆ  (ระบุ)……….. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา

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

 3.1 หลกัสูตร  

  3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   

หมวดวชิา  จาํนวนหน่วยกิต       จาํนวนร้อยละ 

วชิาศึกษาทัว่ไป  42    29.17 

วชิาเอก  63  43.75 

วชิาโท  24  16.67 

หมวดวชิาเลือกเสรี  15  10.41 

จาํนวนหน่วยกิตรวม  144  100.00 

  รายวชิาในหมวดต่าง ๆ 

       * หมายถึงกระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 

      ** หมายถึงกระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกระบวนวชิา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge                   

and Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) และวชิาใน 5 กลุ่มต่อไปน้ี  

  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข)  1 กระบวนวชิา 

ก)   วชิาคณิตศาสตร์          หน่วยกิต 

INT 1005  (IT 105)    ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้           3 

                                  MTH  1003  (MA 103)        คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                               3 

STA 1003  (ST 103)             สถิติเบ้ืองตน้                           3 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA  ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้

ข)   วชิาวทิยาศาสตร์          หน่วยกิต 

 AGR 1003  (AG 103)  การเกษตรเบ้ืองตน้                   3 

                               **BIO 1001  (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้            3 

 CMS 1003  (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้            3 

 GLY 1003  (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้            3 

 MET 1003  (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้            3 

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

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

ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐาน/ทัว่ไปได ้

2)    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                หน่วยกิต 

ART  1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์       เลือกเรียน          2 

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์       1 กระบวนวชิา  

HIS   1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก      เลือกเรียน          3 

HIS   1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก     1 กระบวนวชิา          

HIS   1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย           3 

LIS   1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้         2 

PHI  1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้            3 

GAS …./HED … วชิาพลศึกษา            2 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐานได ้ 

1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

   GAS 1001 (GS 101)   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ       2 

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1            2 

GAS 2611 (GS 241)   วา่ยนํ้า 1            2   

GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1            2  

GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1           2 

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1           2 

GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย         2 

GAS 2802  (GS 231)    เกมเบด็เตล็ด                        2 

GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ           2  

GAS 3504  (GS 375) ตะกร้อ             2      

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1             2 

 GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั            2

 GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั             2

 GAS 4804 (GS 440)  โยคะ              2

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

LAW 1004  (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   

POL 1100  (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป         เลือกเรียน             

ECO 1003  (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป     1 กระบวนวชิา 3 

PSY 1001  (PC 103)           จิตวทิยาทัว่ไป                

SOC 1003  (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                         3 

4)   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

      ใหเ้ลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีเปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์โดย

ตอ้งเรียนภาษานั้น 4 วชิาต่อเน่ืองกนั วชิาละ 3 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

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

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

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

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

                                  FRE 2002 (FR 202) 

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

                                  GER 2002 (GN 202) 

 ภาษาสเปน SPN 1001 (SN 101), SPN 1002 (SN 102), SPN 2001 (SN 201),  

SPN 2002 (SN 202) 

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

RUS 2002 (RS 202) 

 ภาษาญ่ีปุ่น **JPN 1001 (JA 101), **JPN 1002 (JA 102), **JPN 2001(JA 201),  

**JPN 2002 (JA 202) 

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

CHI 2002 (CN 202) 

 ภาษามลาย ู MAL 1001 (ML 101), MAL 1002 (ML 102), MAL 2001 (ML 201),  

MAL 2002 (ML 202) 

 ภาษากรีก GRK 1001 (GR 101), GRK 1002 (GR 102), GRK 2001 (GR 201),  

GRK 2002 (GR 202) 

 ภาษาเขมร KHM 1001 (KH 101), KHM 1002 (KH 102), KHM 2001 (KH 201),  

 KHM 2002 (KH 202) 

 ภาษาพม่า MMR 1001(MM 101),MMR 1002(MM 102),MMR 2001(MM 201), 

 MMR 2002(MM 202) 
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 ภาษาลาว LAO 1001 (LO 101), LAO 1002 (LO 102), LAO 2001 (LO 201),  

 LAO 2002 (LO 202) 

 ภาษาเวยีดนาม VNM 1001 (VI 101), VNM 1002 (VI 102), VNM 2001 (VI 201),  

 VNM 2002 (VI 202) 

 ภาษาเกาหลี KOR 1001 (KO 101), KOR 1002 (KO 102), KOR 2001 (KO 201),  

 KOR 2002 (KO 202) 

 ภาษาฮินดี HIN 1001 (HD 101), HIN 1002 (HD 102), HIN 2001 (HD 201),  

 HIN 2002 (HD 202) 

 ภาษาอาหรับ ARA 1001 (AB 101), ARA 1002 (AB 102), ARA 2001 (AB 201),  

 ARA 2002 (AB 202) 

ภาษาโปรตุเกส POR 1001 (PG 101), POR 1002 (PG 102), POR 2001 (PG 201),  

 POR 2002 (PG 202) 

5)    กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกิต     หน่วยกิต 

 THA 1001  (TH 101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย          3 

 THA 1002  (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                            3 

(2)    หมวดวชิาเอก  

        โครงสร้าง / จาํนวนหน่วยกิต รวม     63  หน่วยกิต 

 2.1  วชิาเอกบงัคบั     39   หน่วยกิต  

2.2  วชิาเอกตามแผน   24   หน่วยกิต 

  2.1  วชิาเอกบังคับ 39 หน่วยกติ           หน่วยกิต 

 **ANT 1013 (AN 113)  มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                   3  

 ANT 2029 (AN 229) วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                 3  

**ANT 2078(AN 278) ครอบครัวและเครือญาติ                 3   

 ANT 3057 (AN 357) สังคมและวฒันธรรมไทย                 3   

 SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวจิยั     3 

    ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา   

 SOC  2033 (SO 233) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม   3  

 SOC  2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์                      3    

 SOC  2066 (SO 266) สังคมวทิยาชนบท                      3  

 SOC 2067 (SO 267) สังคมวทิยาเมือง   3    
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 SOC  2091 (SO 291) ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1  3  

** SOC 3083(SO 383)  การจดัระเบียบทางสังคม            3   

** SOC 4083(SO 483)  ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3   

 SOC 4092 (SO 492) ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2  3                     

            2.2   วชิาเอกตามแผน   24 หน่วยกติ 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึงท่ีภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 

 เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ดงัน้ี 

 แผนที ่1   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาทัว่ไป  หน่วยกิต 

**ANT 2013 (AN 213)  โบราณคดีเบ้ืองตน้ 3   

**ANT 3013 (AN 313)   มานุษยวทิยากายภาพ 3 

 ANT 3027 (AN 327)  ชนกลุ่มนอ้ย 3   

**ANT 3050(AN 350)  สังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3  

 SOC  3074 (SO 374) สังคมวทิยาการศึกษา 3   

 SOC  3076 (SO 376) สังคมวทิยาศาสนา 3   

 SOC  4077 (SO 477) สังคมวทิยาการเมือง 3   

 SOC  4095 (SO 495) สัมมนาทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3 

 แผนที ่2 พฒันาสังคม         หน่วยกิต 

 SOC 2065 (SO 265) ปัญหาสังคม  3   

 SOC 3035 (SO 335) การพฒันาชุมชน  3   

 SOC 3036 (SO 336) ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท  3   

 SOC 3076 (SO 376) สังคมวทิยาศาสนา  3   

 SOC 4033 (SO 433) สังคมวทิยาการพฒันา  3   

 SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม  3   

 SOC 4068 (SO 468) สังคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา  3  

 SOC 4096 (SO 496) ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสังคม  3  

 แผนที ่3 เมืองศึกษาและนิเวศวิทยา    หน่วยกิต 

  **SOC 2044 (SO 244)    มนุษยนิเวศวทิยา  3 

 SOC 3045 (SO 345) การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง  3 

 SOC 3087 (SO 387) พฤติกรรมรวมหมู่  3  

 SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม  3  

       SOC 4035 (SO 435) การวางผงัเมือง  3   
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     หน่วยกิต 

 SOC 4046 (SO 446) สังคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั  3 

 SOC 4075 (SO 475) สังคมวทิยาอุตสาหกรรม  3   

 SOC 4097 (SO 497) ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา  3  

 แผนที ่4  การสังคมสงเคราะห์     หน่วยกิต 

  *SOC 2062  การคุม้ครองทางสังคม  3   

 SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้  3   

 SOC 2064 (SO 264) สวสัดิการสังคม  3   

 SOC 2065 (SO 265) ปัญหาสังคม  3  

  SOC 3067 (SO 367) สังคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั  3  

  SOC 3078 (SO 378) สังคมวทิยาสตรี  3   

  SOC 4084 (SO 484) ทฤษฎีการพฒันาสังคมเพื่อการปฏิบติังาน                    3       

                                                                     สังคมสงเคราะห์                       

  SOC 4098 (SO 498) ปัญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์  3  

    (3)  หมวดวชิาโท  24 หน่วยกติ 

  ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากับวิชาเอก               

หรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ  ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

 1.  สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชานั้น ๆ 

   2.  สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ         

นั้น ๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิ

ของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

  3.  สําหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโท

ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

  4.  กระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นวิชาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาเลือกเสรี 

  รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเรียนวิชาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชา             

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  
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(4)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 15  หน่วยกติ 

    ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ี

ไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต              

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

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

(RU 300)     (Cooperative Education) 

นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000  สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต 

แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่                       

6 หน่วยกิต 

3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา   (อยูใ่นภาคผนวก ก) 

1. หมวดวชิามานุษยวทิยา   ANT X0XX 

2. หมวดวชิาสังคมวทิยา   SOC X0XX 

3.1.4 รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

          1)  หมวดวชิามานุษยวิทยา       หน่วยกติ 

 **ANT 1013 (AN 113)   มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                       3  

  (Introduction to Anthropology) 

**ANT 2013 (AN 213)   โบราณคดีเบ้ืองตน้                                         3 

     (Introduction to Archaeology) 

                      ANT 2029 (AN 229)   วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                                     3 

  (Culture and Personality) 

**ANT 2078 (AN 278)     ครอบครัวและเครือญาติ                                     3 

  (Family and Kinships)              

**ANT 3013 (AN 313)   มานุษยวทิยากายภาพ                                       3 

     (Physical Anthropology) 

                    ANT 3027 (AN 327)  ชนกลุ่มนอ้ย                                              3 

   (Minority Groups) 

**ANT 3050 (AN 350)     สงัคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                 3 

   (Societies and Cultures in Southeast Asia) 
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         หน่วยกติ 

ANT 3053 (AN 353)    สังคมและวฒันธรรมเกาหลี                                   3 

  (Korean Society and Culture) 

ANT 3054 (AN 354)   สังคมและวฒันธรรมจีน                                      3 

  (Chinese Society and Culture) 

**ANT 3055 (AN 355)    สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น                                     3 

  (Japanese Society and Culture)                

  ANT 3056 (AN 356) สังคมและวฒันธรรมอินเดีย                                   3 

  (Indian Society and Culture) 

ANT 3057 (AN 357)   สังคมและวฒันธรรมไทย                                     3 

  (Thai Society and Culture) 

ANT 3058 (AN 358)    สังคมและวฒันธรรมแอฟริกา                                 3 

  (African Societies and Cultures) 

                **ANT 3059 (AN 359)   สังคมและวฒันธรรมลาตินอเมริกา                             3 

  (Latin American Societies and Cultures) 

ANT 3065 (AN 365)   มานุษยวทิยาเมือง                                         3 

  (Urban Anthropology) 

ANT 4023 (AN 423)   สังคมกบันิทานพื้นบา้น                                       3 

  (Society and Folktales) 

 ANT 4053 (AN 453)      วฒันธรรมโลก                                            3 

  (Global Culture) 

ANT 4054 (AN 454)    กลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินไทย                                  3 

   (Local Ethnic Groups of Thailand) 

ANT 4058 (AN458)     ชาวเขาในประเทศไทย                                     3 

  (Hill Tribes of Thailand) 

ANT 4059 (AN 459)    สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                               3 

   (Thai Local Society and Culture) 

                **ANT 4069 (AN 469)   มานุษยวทิยาประยกุต ์                                      3 

   (Applied Anthropology) 

ANT 4078 (AN 478)    วฒันธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ                          3 

  (Culture and Economic Behavior) 
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               2)  หมวดวชิาสังคมวทิยา        หน่วยกติ 

SOC 1003 (SO 103)    สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  3  

      (Introduction to Sociology and Anthropology) 

**SOC 1005 (SO 105)  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว      3 

      (Sociology and Anthropology for Tourism)  

**SOE 1014 (SOE 114)  สังคมวทิยาทัว่ไป  3 

  (General Sociolgy) 

SOC 2001(SO 201)    สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสังคมวทิยา  3 

 และมานุษยวทิยา     

   (Statistics and Computer Programs for Sociological and  

                                     Anthropological Research) 

SOC 2024 (SO 224)    สังคมกบัภาษา  3 

  (Society and Language) 

   SOC 2033 (SO 233) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม                        3 

  (Social and Cultural Change) 

**SOC 2035 (SO 235)  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการพฒันาใน       3 

  ประเทศโลกท่ีสาม          

   (Social Change and Development in the Third World) 

SOC 2043 (SO 243)    ประชากรศาสตร์                                          3 

  (Demography)                  

**SOC 2044 (SO 244)  มนุษยนิเวศวทิยา                                          3 

      (Human Ecology) 

*SOC 2062 การคุม้ครองทางสังคม          3 

    (Social  Protection)  

SOC 2063 (SO 263)  สังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                                 3 

  (Introduction to Social Work) 

SOC 2064 (SO 264)  สวสัดิการสังคม                                        3 

  (Social Welfare) 

SOC 2065(SO 265)    ปัญหาสังคม                                              3 

      (Social Problems) 

 SOC 2066 (SO 266) สังคมวทิยาชนบท                                          3 

  (Rural Sociology) 
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         หน่วยกติ 

SOC 2067 (SO 267)    สังคมวทิยาเมือง                                          3 

   (Urban Sociology) 

 SOC 2068(SO 268)    การแกไ้ขปัญหาเชิงสร้างสรรค ์                               3 

  (Creative Problem Solving) 

SOC 2083 (SO 283) การจดักลุ่มในสังคม                                        3 

  (Group Organization) 

  SOC 2084 (SO 284)   การเบ่ียงเบนทางสังคม                                     3 

      (Social Deviance) 

SOC 2091 (SO 291)   ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1              3 

      (Research Methods in Sociology and Anthropology 1) 

SOC 3035 (SO 335)  การพฒันาชุมชน                                           3 

  (Community Development) 

SOC 3036 (SO 336)   ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท                            3 

       (Agribusiness and Rural Development) 

SOC 3037 (SO 337)   ความยากจนกบัการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม             3 

(Poverty and Development in the Third World)                  

*SOC 3038  วฒันธรรมขา้ว  3 

 (Rice Culture) 

SOC 3045(SO 345)   การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง             3 

    (Public Health and Urban Human Ecology) 

SOC 3063 (SO 363)   สังคมวทิยาคลินิก                                          3 

  (Clinical Sociology) 

 SOC 3064 (SO 364)  สังคมวทิยาทางปัญญา                                       3 

   (Sociology of Intellectual Life) 

 *SOC 3066 สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  3 

(Buddhist Social Work)  

SOC 3067 (SO 367) สังคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั                               3 

  (Sociology of Aging) 

SOC 3068 (SO 368)    ปริทรรศน์เก่ียวกบัความตาย                                  3 

  (Perspectives on Death) 
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         หน่วยกติ 

SOC 3069 (SO 369)    สังคมวทิยาสุขภาพและการแพทย ์                             3 

                                       (Sociology of Health and Medicine) 

SOC 3074 (SO 374)    สังคมวทิยาการศึกษา                                       3 

  (Sociology of Education) 

 SOC 3075 (SO 375)     สังคมวทิยาเยาวชน                                        3 

  (Sociology of Youth) 

 SOC 3076 (SO 376)     สังคมวทิยาศาสนา                                         3 

  (Sociology of Religion) 

   SOC 3078 (SO 378)  สังคมวทิยาสตรี                                           3 

  (Sociology of Women) 

   SOC 3079 (SO 379)  สังคมวทิยาพุทธศาสนา                                      3 

   (Sociology of Buddhism) 

**SOC 3083(SO 383)      การจดัระเบียบทางสังคม                                    3 

  (Social Organization) 

 SOC 3084 (SO 384)   พลวตัทางองคก์าร                                        3 

  (Organization Dynamics) 

 SOC 3085 (SO 385)    การควบคุมทางสังคม                                       3 

  (Social Control) 

 SOC 3086  (SO 386)    การจดัช่วงชั้นทางสังคม                                 3 

  (Social Stratification) 

   SOC 3087 (SO 387)     พฤติกรรมรวมหมู่                                          3 

  (Collective Behavior) 

 SOC 3094 (SO 394)    วธีิการวจิยัสาํรวจ  3 

  (Survey Research Methods) 

   *SOC 3095 การวจิยัเชิงคุณภาพทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3 

                                                     (Qualitative Research in Sociology and Anthropology) 

SOC 4033 (SO 433)     สังคมวทิยาการพฒันา                                       3 

  (Sociology of Development) 

SOC 4034 (SO 434)     นโยบายและการวางแผนสังคม                                3 

    (Social Policy and Planning) 
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หน่วยกติ 

SOC 4035 (SO 435)   การวางผงัเมือง                                          3 

  (City Planning) 

 SOC 4036 (SO 436)   บทบาทสตรีในการพฒันา                                     3 

  (Women's Role in Development) 

 SOC 4046 (SO 446)   สังคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                                       3 

  (Sociology of Housing) 

   SOC 4049 (SO 449)  ปัญหาประชากร                                           3 

  (Population Problems) 

 SOC 4064 (SO 464)  สังคมวทิยาอาชญากรรมและการลงโทษ                         3 

  (Sociology of Crime and Punishment) 

 SOC 4065 (SO 465)   สังคมวทิยาระบบโลก                                       3 

  (Sociology of the Global System) 

                **SOC 4066 (SO 466)    บทบาทตามเพศบุรุษและสตรี                                  3 

  (Men and Women ’s Sex Roles) 

 SOC 4067 (SO 467)    สังคมวทิยาการส่ือสาร  3 

  (Sociology of Communication) 

   SOC 4068 (SO 468) สังคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา                    3 

  (Applied Sociology in Development Program) 

   SOC 4073 (SO 473)  สังคมวทิยาการทหาร                                       3 

  (Sociology of the Military) 

 SOC 4074 (SO 474)   สังคมวทิยาอาชีพ                                          3 

  (Sociology of Occupations) 

SOC 4075 (SO 475)  สังคมวทิยาอุตสาหกรรม  3 

  (Industrial Sociology) 

SOC 4076 (SO 476)   สังคมวทิยากฎหมายและจริยธรรม                      3 

  (Sociology of Law and  Ethics) 

  SOC 4077 (SO 477)     สังคมวทิยาการเมือง                                       3 

    (Political Sociology) 

*SOC 4078 สังคมวทิยาอาํนาจ  3  

  (Sociology of Power) 
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         หน่วยกติ 

SOC 4079 (SO 479)    สังคมวทิยาการกีฬา                                        3 

  (Sociology of Sports) 

**SOC 4083 (SO 483)     ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา                             3 

  (Sociological and Anthropological Theory)  

 SOC 4084 (SO 484)    ทฤษฎีการพฒันาสังคมเพื่อการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์      3 

  (Theory of Social Development for Social Work) 

 SOC 4092 (SO 492)     ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา   2     3 

  (Research Methods in Sociology and Anthropology  2) 

 SOC 4095 (SO 495)    สัมมนาทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา                 3 

  (Seminar in Sociology and Anthropology) 

 SOC 4096 (SO 496)   ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสังคม                               3 

  (Special Problems in Social Development) 

 SOC 4097 (SO 497)  ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา                  3 

  (Special Problems in Urban Studies and Ecology) 

 SOC 4098 (SO 498)   ปัญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์                           3 

  (Special Problems in Social Work) 

 

3.1.5 แผนการศึกษา   สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรวชิาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 

              แผนที ่1  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาทัว่ไป 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก 

    HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก           

LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้   2  หน่วยกิต 

PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้   3  หน่วยกิต 

 RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต)            (3)  หน่วยกิต 

SOC 1003 (SO 103) สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้   3  หน่วยกิต 

THA 1001 (TH 101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย  3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 1  3  หน่วยกิต 

                                                                                           รวม                                 17  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

เลือกเรียน 1 วชิา                                                      3  หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ART 1003 (AR 103)      ศิลปวจิกัษณ์        

MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์  

ECO 1003 (EC 103)      เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  

LAW 1004 (LW 104 )    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป เลือกเรียน 1 วลิา  3  หน่วยกิต 

POL 1100 (PS 103)    รัฐศาสตร์ทัว่ไป  

PSY 1001 (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป  

HIS 1201 (HI 121)    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย              3  หน่วยกิต 

THA 1002 (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย            3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์หรือวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

 ท่ีนบัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปได ้1 วชิา             3  หน่วยกิต 

GAS 1001  (GS 101)   กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 

GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1 

GAS 2611 (GS 241) วา่ยนํ้ า 1 

GAS 2701 (GS 271)   ฟตุบอล 1  

GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1  

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1 

GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

GAS 2802  (GS 231)    เกมเบ็ดเตลด็  

GAS 2803  (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ  

GAS 3504  (GS 375) ตะกร้อ  

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1  

GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั 

GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั  

GAS 4804 (GS 440)  โยคะ  

HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชีวติ  

…………………… วชิาภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 2                   3  หน่วยกิต  

                                                                                        รวม                                  19  หน่วยกิต 

ปีท่ี 2    ภาคการศึกษาท่ี 1 

**ANT 1013  (AN 113) มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  3  หน่วยกิต 

**ANT 2013  (AN 213) โบราณคดีเบ้ืองตน้                 3  หน่วยกิต 

**ANT 2078  (AN 278) ครอบครัวและเครือญาติ  3  หน่วยกิต 

SOC  2043   (SO  243) ประชากรศาสตร์  3  หน่วยกิต  

……………………… ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน  3  3  หน่วยกิต 

……………………… วชิาโท  1  วชิา  3  หน่วยกิต 

                                                  รวม       18  หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 วชิา                      2  หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 วชิา                  2  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

ANT 2029  (AN 229)   วฒันธรรมและบุคลิกภาพ  3  หน่วยกิต 

**ANT 3013 (AN 313) มานุษยวทิยากายภาพ  3  หน่วยกิต 

SOC 2001  (SO 201)    สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต 

SOC 2033  (SO 233)     การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  3  หน่วยกิต 

……………………      ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน  4  3  หน่วยกิต

...............................       วชิาโท   1  วชิา  3  หน่วยกิต 

  รวม       18  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 

ANT 3057  (AN 357) สงัคมและวฒันธรรม  3  หน่วยกิต 

SOC 2066  (SO 266) สงัคมวทิยาชนบท  3  หน่วยกิต 

SOC 2067  (SO 267) สงัคมวทิยาเมือง  3  หน่วยกิต 

**SOC 3083  (SO 383) การจดัระเบียบทางสงัคม  3  หน่วยกิต 

…………………….  วชิาโท  2 วชิา  6  หน่วยกิต 

……………………  วชิาเลือกเสรี 1 วชิา   3  หน่วยกิต 

  รวม      21 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี  2 

ANT 3027  (AN 327) ชนกลุ่มนอ้ย  3  หน่วยกิต 

**ANT 3050   (AN 350) สงัคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3  หน่วยกิต 

SOC 2091  (SO 291) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1  3  หน่วยกิต 

SOC 3074  (SO 374) สงัคมวทิยาการศึกษา  3  หน่วยกิต 

SOC 4077  (SO 477) สงัคมวทิยาการเมือง  3  หน่วยกิต 

…………………….  วชิาโท  1 วชิา  3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา   3  หน่วยกิต 

       รวม     21  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  1 

SOC 3076  (SO 376) สงัคมวทิยาศาสนา  3  หน่วยกิต 

**SOC 4083  (SO 483) ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต 

SOC 4092  (SO 492) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2  3  หน่วยกิต 

SOC 4095  (SO 495) สมัมนาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต  

……………………. วชิาโท  3 วชิา  9  หน่วยกิต 

  รวม      21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  2 

……………………. วชิาเลือกเสรี 3 วชิา หรือ RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา    9  หน่วยกิต 

  รวม    9 หน่วยกิต  

                                                                                         

แผนที ่2  พฒันาสังคม 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี  1 

เหมือนแผนท่ี 1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

เหมือนแผนท่ี 1 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

**ANT 1013  (AN 113) มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต 

**ANT 2078  (AN 278) ครอบครัวและเครือญาติ 3  หน่วยกิต 

SOC 2043   (SO 243) ประชากรศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

SOC 2065   (SO 265) ปัญหาสงัคม 3  หน่วยกิต 

……………………. ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 3 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท 1 วชิา 3  หน่วยกิต 

  รวม                       18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

ANT 2029 (AN 229) วฒันธรรมและบุคลิกภาพ 3  หน่วยกิต 

SOC 2033 (SO 233) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 3  หน่วยกิต 

SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3  หน่วยกิต 

SOC 3035 (SO 335) การพฒันาชุมชน 3  หน่วยกิต 

……………………. ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 4  3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท 1 วชิา  3  หน่วยกิต 

  รวม                      18  หน่วยกิต 

                                                                                              

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี  1 

ANT 3057  (AN 357) สงัคมและวฒันธรรมไทย 3  หน่วยกิต  

SOC 2066  (SO 266) สงัคมวทิยาชนบท 3  หน่วยกิต 

SOC 2067  (SO 267) สงัคมวทิยาเมือง 3  หน่วยกิต 

**SOC 3083  (SO 383) การจดัระเบียบทางสงัคม 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท  2  วชิา 6  หน่วยกิต                                                                                       

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา    3  หน่วยกิต 

                                                      รวม                      21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 SOC 2091  (SO 291)      ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1  3  หน่วยกิต 

 SOC 3036  (SO 336)      ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท  3  หน่วยกิต 

 SOC 3076  (SO 376)      สงัคมวิทยาศาสนา  3  หน่วยกิต 

 SOC 4033  (SO 433)      สงัคมวิทยาการพฒันา  3  หน่วยกิต 

 SOC 4068  (SO 468)      สงัคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา  3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท  1 วชิา  3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา     3  หน่วยกิต 

                                                                  รวม                           21  หน่วยกิต 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี  1 

SOC 4034 (SO 434)       นโยบายและการวางแผนสงัคม  3  หน่วยกิต 

**SOC 4083 (SO 483)  ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาละมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต 

SOC 4092 (SO 492)     ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2   3  หน่วยกิต 

SOC 4096 (SO496)     ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสงัคม                                                                              3  หน่วยกิต             

……………………. วชิาโท  3  วชิา   9  หน่วยกิต       

   รวม                            21 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี  2 

เหมือนแผนท่ี 1         

 

แผนที ่3  เมืองศึกษาและนิเวศวทิยา 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี  1 

เหมือนแผนท่ี 1 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี  2 

เหมือนแผนท่ี 1 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

**ANT  1013  (AN  113) มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต  

**ANT  2078  (AN  278) ครอบครัวและเครือญาติ 3  หน่วยกิต 

SOC  2043  (SO  243)      ประชากรศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

**SOC  2044  (SO  244) มนุษยนิเวศวทิยา 3  หน่วยกิต 

……………………. ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 3 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท 1 วชิา 3  หน่วยกิต 

  รวม                      18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

ANT 2029  (AN 229)     วฒันธรรมและบุคลิกภาพ 3  หน่วยกิต 

SOC 2033  (SO 233)      การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 3  หน่วยกิต 

SOC 2001  (SO 201)      สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยัทางสงัคมวทิยา และมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต 

SOC 3045  (SO 345)      การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง 3  หน่วยกิต 

…………………….      ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 4 3  หน่วยกิต 

…………………….      วชิาโท 1 วชิา 3  หน่วยกิต 

  รวม                      18  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ANT  3057  (AN  357) สงัคมและวฒันธรรมไทย 3  หน่วยกิต 

SOC  2066  (SO  266) สงัคมวทิยาชนบท 3  หน่วยกิต 

SOC  2067  (SO  267)  สงัคมวทิยาเมือง 3  หน่วยกิต 

**SOC  3083  (SO  383) การจดัระเบียบทางสงัคม 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท  2 วชิา 6  หน่วยกิต                                                             

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา   3  หน่วยกิต 

                                         รวม                      21  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

SOC 2091  (SO 291) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1 3  หน่วยกิต 

SOC 3087  (SO 387) พฤติกรรมรวมหมู่ 3  หน่วยกิต 

SOC 4034  (SO 434) นโยบายและการวางแผนสงัคม 3  หน่วยกิต 

SOC 4035  (SO 435) การวางผงัเมือง 3  หน่วยกิต 

SOC 4075  (SO 475) สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาโท  1 วชิา 3  หน่วยกิต 

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา  3  หน่วยกิต 

                                         รวม                      21  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

SOC 4046  (SO 446) สงัคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั 3  หน่วยกิต 

**SOC 4083  (SO 483) ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาละมานุษยวทิยา 3  หน่วยกิต 

SOC 4092  (SO 492) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2 3  หน่วยกิต 

SOC 4097  (SO 497) ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา                                               3  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาโท  3  วชิา                       9  หน่วยกิต                                               

 รวม                       21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

เหมือนแผนท่ี 1 

 

แผนที ่4  การสังคมสงเคราะห์ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

เหมือนแผนท่ี 1 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

เหมือนแผนท่ี 1 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

**ANT 1013  (AN 113) มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต                   

**ANT 2078  (AN 278) ครอบครัวและเครือญาติ 3  หน่วยกิต                   

    SOC 2043  (SO 243) ประชากรศาสตร์ 3  หน่วยกิต                   

  *SOC 2062    การคุม้ครองทางสงัคม 3  หน่วยกิต                   

    SOC 2063  (SO 263) สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต                   

……………………. ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 3  3  หน่วยกิต                                

  รวม                       18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ANT  2029  (AN 229) วฒันธรรมและบุคลิกภาพ 3  หน่วยกิต                   

SOC  2001  (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3  หน่วยกิต  

SOC  2033  (SO 233) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 3  หน่วยกิต                   

SOC  2065  (SO  265) ปัญหาสงัคม 3  หน่วยกิต                   

……………………. ภาษาต่างประเทศระดบัพ้ืนฐาน 4 3  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาโท 1 วชิา 3  หน่วยกิต                   

      รวม                       18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

ANT 3057  (AN 357)        สงัคมและวฒันธรรมไทย 3  หน่วยกิต    

SOC 2066  (SO 266)         สงัคมวทิยาชนบท 3  หน่วยกิต                   

SOC 2067  (SO 267)         สงัคมวทิยาเมือง 3  หน่วยกิต                   

**SOC 3083  (SO 383)     การจดัระเบียบทางทางสงัคม 3  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาโท   2  วิชา 6  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา  3  หน่วยกิต                   

                                  รวม                      21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

SOC 2091  (SO 291) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1 3  หน่วยกิต                   

SOC 2064  (SO 264) สวสัดิการสงัคม 3  หน่วยกิต                   

SOC 3067  (SO 367) สงัคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั 3  หน่วยกิต                   

SOC 4084  (SO 484) ทฤษฎีการพฒันาสงัคมเพ่ือการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 3  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาโท 2 วชิา 6  หน่วยกิต                   

……………………. วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3  หน่วยกิต                   

                                         รวม                      21  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี  1 

SOC 3078 (SO 378) สงัคมวทิยาสตรี 3  หน่วยกิต                 

**SOC 4083  (SO 483) ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3  หน่วยกิต                   

SOC 4092  (SO 492) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2 3  หน่วยกิต 

SOC 4098  (SO 498) ปัญหาพิเศษทางการสงัคมสงเคราะห์                                                     3  หน่วยกิต                       

……………………. วชิาโท  3  วชิา                      9  หน่วยกิต                   

                                                                                                                               รวม   21  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

เหมือนแผนท่ี 1          

 

3.1.6  คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก) 
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   3.2  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั 

ที่ 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง               

ทางวชิาการ 

(ผศ.รศ.ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1. นางจนัทร์เพญ็   

อมรเลิศวิทย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

สม.ม. 

อ.บ. 

สงัคมวิทยา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร       

ไทย 

ไทย 

2526 

2522 

2. นางสาวอุดมพร   

ชั้นไพบูลย ์

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ศน.ม. 

 

สส.ม. 

อ.บ. 

พทุธศาสน์ศึกษา 

 

สวสัดิการแรงงาน 

ศิลปการละคร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2550 

 

2539 

2534 

3. นางสุวิมล   

องัควานิช 

อาจารย ์ พบ.ด 

 

ค.ม. 

พศ.บ. 

(เกียรตินิยม) 

ประชากรและ               

การพฒันา  

วิจยัการศึกษา 

สถิติ  

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2533 

 

2523 

2513 

4. นางสาววนัเพญ็       

วอกลาง 

อาจารย ์ ปช.ด. 

พบ.ม. 

 

วท.บ. 

ประชากรศาสตร์ 

พฒันาสังคม 

 

จิตวิทยาสงัคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2541 

2534 

 

2521 

5. นางสาวอญัชลา  

โภชนสมบูรณ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

สม.ม. 

นศ.บ. 

 

ศศ.บ 

(เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) 

Anthropology 

 

มานุษยวิทยา 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 

  

มานุษยวิทยา 

University of Nebraska- 

Lincoln 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

USA 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

2546 

 

2536 

2535 

 

2530 

3.3   อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั 

ที่ 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง               

ทางวชิาการ 

(ผศ.รศ.ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1. นางจงจิตต ์ 

โศภนคณาภรณ์ 

รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

สค.ม. 

อ.บ. 

พฒันศึกษาศาสตร์ 

สงัคมสงเคราะห์ 

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2538 

2521 

2517 

2. นางจนัทร์เพญ็   

อมรเลิศวิทย ์

รองศาสตราจารย ์ สม.ม. 

อ.บ. 

สงัคมวิทยา 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร      

  

ไทย 

ไทย 

2526 

2522 

3. นางสาวอุดมพร   

ชั้นไพบูลย ์

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

ศน.ม. 

 

สส.ม. 

อ.บ. 

พทุธศาสน์ศึกษา 

 

สวสัดิการแรงงาน 

ศิลปการละคร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ       

ราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2550 

 

2539 

2534 



                                                                                                                                                                          

 
33 

ลาํดบั 

ที่ 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง               

ทางวชิาการ 

(ผศ.รศ.ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

4. นางสาววนัเพญ็       

วอกลาง 

อาจารย ์ ปช.ด. 

พบ.ม. 

 

วท.บ. 

ประชากรศาสตร์ 

พฒันาสังคม 

 

จิตวิทยาสงัคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถาบนับณัฑิตพฒัน        

บริหารศาสตร์           

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2541 

2534 

 

2521 

5. นางสาวอญัชลา  

โภชนสมบูรณ์ 

อาจารย ์ M.A. 

 

สม.ม. 

นศ.บ. 

ศศ.บ 

(เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) 

Anthropology 

 

มานุษยวิทยา 

นิเทศศาสตร์ 

มานุษยวิทยา 

University of Nebraska- 

lincoln 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

USA 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2546 

 

2536 

2535 

2530 

6 นางจีรพรรณ   

กาญจนะจิตรา 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

M.S. 

วท.บ. 

Rural Sociology & 

Community Service 

Education  

สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

 

Cornell University 

 

University of New York  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

USA 

 

USA 

ไทย 

2519 

 

2516 

2513 

7. นายดาํรงค ์  

ฐานดี 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D 

 

Cert. 

สค.ม. 

ศศ.บ. 

Political Science 

 

Asian Anthropology 

สงัคมวิทยา

ภาษาองักฤษ 

 

University  of Hawaii at 

Manoa 

University of London  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

USA 

 

England 

ไทย 

ไทย 

2528 

 

2519 

2516 

2514 

8. นายกอ้งสกล  

กวินรวีกุล 

อาจารย ์ สม.ม. 

ศศ.บ. 

(เกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึง) 

มานุษยวิทยา 

ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไทย 

ไทย 

2545 

2540 

9. นางสาวอุบลศรี   

เสนาะรักษ ์

อาจารย ์ รป.ม. 

 

ศศ.ม. 

วท.บ. 

การจดัการสาํหรับ 

นกับริหาร 

สงัคมวิทยาประยกุต ์

จิตวิทยาสงัคม 

 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2545 

 

2544 

2522 

10 นางสาวนภสมน  

นิจรันดร์ 

อาจารย ์ สคม. 

นศ.บ. 

รป.บ. 

(เกียรตินิยม) 

สงัคมวิทยา 

นิเทศศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2551 

2550 

2547 
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ลาํดบั 

ที่ 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง               

ทางวชิาการ 

(ผศ.รศ.ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

11. นางสุวิมล   

องัควานิช 

อาจารย ์ พบ.ด 

 

ค.ม. 

พศ.บ. 

(เกียรตินิยม) 

ประชากรและ                

การพฒันา  

วิจยัการศึกษา 

สถิติ  

สถาบนับณัฑิตพฒันา

บริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2533 

 

2523 

2513 

12. นายปฐม    

 ทรัพยเ์จริญ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 

ป. ชั้นสูง 

นศ.บ 

พฒันาชุมชน 

การปกครอง 

ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2524 

2515 

2513 

                  

                        3.4    อาจารย์พเิศษ 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง              

ทางวชิาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

1 นายพิชญ ์      

สมพอง 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Sociology  

Contemporary 

Sociology 

พฒันาชุมชน 

รัฐศาสตร์ 

Lancaster University             

Lancaster University 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

England 

England 

 

ไทย 

ไทย 

2536 

2527 

 

2519 

2513 

3 นางศิริพนัธ์   

ถาวรทวีวงษ ์

 

รองศาสตราจารย ์ สม.ม. 

สม.บ 

(เกียรตินิยมดี) 

สงัคมวิทยา 

สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ไทย 

ไทย 

2526 

2513 

3 นางนงลกัษณ์ 

เทพสวสัด์ 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 

B.A. 

 

Social Work  

Social Work  

Economics and 

Philosophy 

Delhi University 

Delhi University 

Delhi University 

India 

India 

India 

2524 

2513 

2511 

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   

 4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม       (ไม่มี) 

 4.2 ช่วงเวลา     (ไม่มี) 

 4.3 การจดัการเวลาและตารางสอน        (ไม่มี) 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย     

          (ไม่มี) 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา     

คุณลกัษณะพิเศษ/คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

มองเห็นความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมดา้นจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อ

ส่วนรวม 

มีวจิารณญาณเขา้ใจความซบัซอ้นและกลไกการ

ทาํงานของสังคมท่ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสังคมท่ีแตกต่างหลากหลาย 

ใหแ้นวคิดในการวเิคราะห์ 

สามารถเขา้ใจถึงปรากฏการณ์ทางสังคม รวมถึง

สามารถประเมิน และคาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่ง

บูรณาการ 

นาํสถานการณ์ความขดัแยง้ในสังคมมาใชเ้ป็น

กรณีศึกษา กระตุน้ใหท้วนสอบความคิดและ

จดัระบบความคิดใหก้วา้งขวาง ครอบคลุม 

เช่ือมโยงเป็นลาํดบั 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

         2.1.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)     รู้จกัแยกแยะความดี ความชัว่ สามารถปรับวถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม 

  2) มีความรับผดิชอบส่วนตวัและส่วนรวม มีจิตสาํนึกในการปฏิบติังานตาม 

    จรรยาบรรณวชิาชีพ 

  3) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ มีวนิยัในตนเอง 

  4) มีการพฒันานิสัย ประพฤติปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมทั้งในดา้นส่วนตวัและส่วนรวม 

  5) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัแห่งหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รและ 

   สังคม 

  6)  เขา้ใจและเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย ์เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น            

    ของผูอ่ื้น 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

 1) เป็นแบบอยา่งดว้ยการเขา้บรรยายตรงเวลา บรรยายเตม็เวลาและเตม็ความสามารถ 

  กาํหนดกฎระเบียบการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความรับผดิชอบ  

  มีวนิยั ซ่ือสัตย ์เสียสละ ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณ มีความเมตตากรุณา เคารพและ 

  ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัแห่งหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รและสังคม  

  2) บรรยาย ยกตวัอยา่งบุคคล กิจกรรม สถานการณ์สมมติ สอดแทรกเหตุการณ์จริง 

   และประสบการณ์จริงเชิงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความกตญั�ูกตเวที  
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   ความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกนัเพื่อใหน้กัศึกษามีความละอายและเกรงกลวัต่อบาป 

   มีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งดีงาม มีแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกั 

   คาํสอนของศาสนา ตระหนกัในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

   สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคม 

  3) แนะนาํและส่งเสริมใหน้กัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย  

   ร่วม กิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ในประเด็น 

   ท่ีหลากหลาย เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นผลของการกระทาํ รู้จกัการยอมรับนานามติ  

   เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   ขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 2.1.3   การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน การรับฟัง ความตั้งใจเรียน 

  ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การส่งงานตามกาํหนด ประสิทธิผล 

  ของงาน รวมทั้งความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผลงาน การอา้งอิง 

  เอกสาร 

 2) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกกบัผูร่้วมเรียนและผูส้อน  

  ทศันคติในการ  ดาํเนินชีวติ 

 3) ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเขา้ร่วมกิจกรรม 

  การสัมมนา การมีมนุษยสัมพนัธ์การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นแนวทางการปฏิบติั 

  ต่อสถานการณ์สมมติ  

 4) ประเมินผลจากการตอบขอ้ซกัถามดา้นความจาํ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เก่ียวกบั 

  คุณธรรม จริยธรรม  

 2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

  2.2.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)      มีความรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎี หลกัการในวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

  2)  มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของระเบียบวธีิวจิยั และเคร่ืองมือในการแสวงหา 

   องคค์วามรู้ใหม่ในวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

  3)  สามารถวเิคราะห์ จาํแนกขอ้เทจ็จริงตามหลกัการ ทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ  

    ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4) มีการบูรณาการความรู้ดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเขา้กบัศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 

 5) มีทกัษะในการประยกุตใ์ชแ้ละปรับความรู้เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสมและ 

  ทนัต่อเหตุการณ์  
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 6)  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และตระหนกัถึง 

   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้  

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

   1) บรรยายภาพรวม ความสาํคญัและประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของวชิา เช่ือมโยง 

   หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เชิญผูท้รงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ ยกตวัอยา่ง 

   ปรากฏการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษา การเทียบเคียง การตีความ การประเมินขอ้มูล  

   เปรียบเทียบแนวคิดจากหลกัฐานใหม่ แนะนาํการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก 

   ส่ือสารสนเทศ กระตุน้ใหส้นใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวจิยั เพื่อให้ 

   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ และพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป 

   2) กาํหนดหวัขอ้และแนะนาํแนวทางการคน้ควา้และวจิยัท่ีทนัต่อเหตุการณ์  

    แหล่งขอ้มูลทั้งในและนอกสถานท่ีจากปรากฏการณ์ทางสังคม แยกแยะขอ้เทจ็จริง  

    วเิคราะห์กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มใหน้กัศึกษาอภิปรายเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ สรุป 

    เน้ือหาจากบทเรียนและบทความทางวชิาการ รวมทั้งส่ือสารสนเทศ เพื่อใหน้กัศึกษา 

    มองปัญหาอยา่งเป็นองคร์วม 

   3) แนะนาํและส่งเสริมใหน้กัศึกษามีวธีิการคิดและมีวจิารณญาณอยา่งเป็นระบบ 

    มีส่วนร่วมในการคิดพดู ทาํ แสดงความเห็น อภิปรายร่วมกนั นาํเสนอและกาํหนด 

    ประเด็นท่ีน่าสนใจ ใหฝึ้กการตั้งคาํถาม คาํตอบ เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 

    ทาํใหน้กัศึกษาเกิดมุมมองท่ีกวา้งขวาง สามารถนาํทฤษฎีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด 

    ประโยชน์ 

   4) ใหน้กัศึกษาทดสอบทาํแบบฝึกหดั เนน้แนวคิด สาระสาํคญั และบูรณาการความคิด  

    เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินจากขอ้สอบปลายภาค 

  2.2.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1) ประเมินผลจากความสนใจและการเขา้สังคมในชั้นเรียน 

 2) ประเมินผลจากการคน้ควา้และวจิยัตามหวัขอ้หรือประเด็นท่ีกาํหนดการสรุป 

  บทเรียนและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการทาํงาน การนาํเสนอผลงาน  การทาํงาน 

  เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การอภิปราย รวมทั้งการตั้งคาํถามและคาํตอบ 

 3) ประเมินผลจากขอ้สอบปลายภาคซ่ึงมีทั้งประเภทปรนยัและอตันยั  
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 2.3 การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

         2.3.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)     สามารถใชค้วามรู้ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาวเิคราะห์สถานการณ์และแกไ้ข 

  ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 2) มีวจิารณญาณในการคิดอยา่งเป็นระบบ เขา้ใจแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รวมทั้ง 

  กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 3) สามารถสืบคน้ขอ้เทจ็จริง ตีความ ประเมินขอ้มูล แนวคิด หลกัฐานใหม่ ๆ จาก 

  แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

 4) สามารถใชค้วามรู้ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

  ท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5) สามารถศึกษา สังเคราะห์ วเิคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา นาํความรู้และ 

  ประสบการณ์ แกไ้ขปัญหาเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

 1) บรรยายทฤษฎี แนวคิดของนกัปราชญ ์นกัวชิาการ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

  เน้ือหาของวชิา ยกตวัอยา่งสถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ทางสังคม กรณีศึกษา  

  ความสมานฉนัท ์และนานามติ การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ 

  นกัศึกษาเขา้ใจในหลกัการ ทฤษฎี สามารถเปรียบเทียบ มองเห็นเสถียรภาพและ 

  การเปล่ียนแปลง 

 2) กระตุน้ แนะนาํและส่งเสริมใหน้กัศึกษาสืบคน้ คดักรองขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

  เน้ือหาของวชิาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เพื่อใหน้กัศึกษามีวธีิคิดอยา่งเป็นระบบ  

  สามารถตีความเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผล ประเมิน วเิคราะห์ สังเคราะห์ แสดง 

  ความคิดเห็นร่วมกนั พิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการวจิยั และนาํ 

  องคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชด้ว้ยปัญญาอยา่งเหมาะสม 

 3) ใหน้กัศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ สรุปบทเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็น นาํเสนอ 

  ขอ้มูลอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ ตั้งขอ้สงสัยและคน้ควา้หาคาํตอบ เพื่อสานต่อมิติต่าง ๆ  

  ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ฝึกงานภาคสนามและจดักิจกรรมใหเ้รียนรู้สภาพจริง  

  วจิารณ์ อภิปราย ร่วมกนัต่อปัญหา สถานการณ์สมมติและประเด็นท่ีน่าสนใจ เพื่อ 

  เสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางปัญญา 
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  2.3.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1) ประเมินผลจากการเขา้เรียน ความตั้งใจเรียน ความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม 

  ในชั้นเรียน 

 2) ประเมินผลจากการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียนการทาํรายงานประกอบการเรียน           

ทั้งรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม ผลการคน้ควา้จากประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

  เน้ือหาของวชิา การวเิคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความเห็น การอภิปรายร่วมกนั  

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานท่ี ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมเม่ือ 

  อยูใ่นสภาวะของความขดัแยง้และแนวทางการนาํองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่ง 

  เหมาะสม 

 3) ประเมินผลจากผลการสอบปลายภาคดว้ยการทดสอบความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ  

  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการนาํองคค์วามรู้ไปใช ้

  ประโยชน์ เพื่อทดสอบทกัษะทางปัญญา 

2.4    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

      2.4.1  คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)     มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถติดต่อ ส่ือสารใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและถูกตอ้ง 

   2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา 

    ขอ้ขดัแยง้ตามลาํดบัความสาํคญั โดยหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

  3) รับผดิชอบในการกระทาํของตนเอง เรียนรู้และพฒันาตนเองเพื่อรับใชส้ังคมใน 

   ประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 

   4) สามารถริเร่ิมวางแผนงานท่ีเหมาะสมในการดาํเนินงานต่าง ๆ 

   5) เคารพและยอมรับความแตกต่างของบุคคลและวฒันธรรม รวมทั้งสามารถปรับตวั 

    ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

    1) บรรยายและยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ สถานการณ์ บุคคลผูท้าํคุณประโยชน์แก่สังคม  

    กรณีศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติและความหลากหลายของเน้ือหาวิชา การสร้าง

สังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสอดแทรกหลกัมนุษยสัมพนัธ์  ศิลปะใน        

การส่ือความหมาย เพื่อความเขา้ใจและเพิ่มพูนทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ทั้ง

ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัสังคม 

    2) ฝึกใหน้กัศึกษาตีความ ตอบขอ้ซกัถามโดยเทียบเคียงจากประสบการณ์ ทาํกิจกรรม 

     ร่วมกันนํา เสนอผลการค้นคว้าทั้ งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม สัมมนา                     

ร่วมอภิปราย  แสดงความคิดเห็น เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัการเป็นผูน้าํและผูต้าม เห็น 

     ประโยชน์และคุณค่าของความรับผดิชอบการวางแผนงานท่ีเหมาะสม  
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    3)  กระตุน้ใหน้กัศึกษามีการปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เห็นความสาํคญัของการอยูร่่วมกนั 

 อยา่งสันติ เคารพและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างบนพื้นฐานทางวฒันธรรม  

      แนวทางการขจดัขอ้ขดัแยง้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทบทวนพฤติกรรมและแสดง 

      ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น เพื่อพฒันาค่านิยมท่ี                    

 พึงประสงค ์พฒันาคุณภาพชีวติและการแสดงออกทางพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตาม           

 ท่ีสังคมคาดหวงั 

 2.4.3 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) ประเมินผลจากการปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ความสามารถในการปรับตวั มารยาทใน 

   การฟัง การส่ือความหมาย การแสดงความคิดเห็น การตอบขอ้ซกัถาม การร่วม 

   อภิปราย การแบ่งงานและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2) ประเมินผลจากความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน การตรงต่อ 

   เวลา ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการเรียน ความตั้งใจ การติดตามเน้ือหาของ 

   บทเรียน และการเตรียมความพร้อม 

   3) ประเมินผลจากการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียนและการตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ 

2.5   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี      

        สารสนเทศ  

  2.5.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)     สามารถวเิคราะห์และแปลความไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคโ์ดยการส่ือสารทั้ง 

   การพดูและการเขียน 

  2) สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถึงขอ้มูล คดัเลือกขอ้มูลมาสนบัสนุนและพฒันา 

   กิจกรรม การทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3)  สามารถเลือกใชรู้ปแบบในการส่ือสาร และการนาํเสนอ ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ท่ีเหมาะสม 

  4)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคน้ควา้วจิยั 

    และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  5)  สามารถศึกษา พฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนาํไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

  1) ส่งเสริมและแนะนาํการอ่านการแปลขอ้มูลเชิงตวัเลข สถิติ ตารางขอ้มูล การแปลง 

   ตวัเลข เพื่อการวิเคราะห์ ลาํดบัเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 

  2)  ฝึกใหน้กัศึกษารู้จกัใชภ้าษาในการส่ือสาร เพื่อให้ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ใจ 

                              ความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  3)  บรรยายรวมถึงเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ  แนะนาํวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลจาก 
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     แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและส่ือประเภทต่าง ๆ การสืบคน้โดยใชเ้ทคโนโลยี 

     สารสนเทศ รู้จกัเลือกและคดักรองขอ้มูล เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้ คน้ควา้หาขอ้มูลท่ี 

     ถูกตอ้งจากส่ือประเภทต่าง ๆ และสามารถการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให ้

     เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการดาํเนินชีวิต 

 2.5.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1) ประเมินผลจากการศึกษา พฤติกรรมร่วมกนัในชั้นเรียน การนาํเสนอผลการคน้ควา้ 

   ท่ีมี การอา้งอิงตวัเลขในประเด็นท่ีน่าสนใจตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด 

  2) ประเมินผลจากประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย การตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน

   คุณภาพการนาํเสนอผลงานดว้ยเทคโนโลยแีละทกัษะท่ีเหมาะสม 

  3) ประเมินผลจากการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน และการวิเคราะห์จากผลสอบ 

   ปลายภาค 

 

3.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา                             

     (Curriculum mapping)   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 
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    อยูใ่นไฟลเ์ดียวกบั Curriculum mapping  ใหอ้าจารยน์าํมาใส่ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตามเล่มจริงท่ี สกอ.

พิจารณารับรองแลว้ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี   พ.ศ. 2551 ขอ้16 และ 17 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให ้

คะแนน การให้เกรดของแต่ละวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา    

ชั้นปริญญาตรี พศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา 

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

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ

หลกัสูตร  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัและของคณะ 

1.2  จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล

ของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3  จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่       

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 2.1.1   ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา 

             2.1.2  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

      2.1.3  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน 

                       การสอน 

2.2  การพฒันาวชิาการ และวิชาชีพด้านอืน่ ๆ  

              2.2.1   ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง 

                         ทางวชิาการ 

             2.2.2   สนบัสนุนให้อาจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ 

2.2.3  สนบัสนุนทุนใหแ้ก่อาจารยใ์นการทาํวิจยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวชิาการและวจิยั 
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หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 1.   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

      1.1   การบริหารหลกัสูตร 

      1.1.1  มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีพฒันา/ปรับปรุง  

                หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตาม 

                วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

      1.1.2   มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

      1.2  การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

      1.2.1   การบริหารงบประมาณ 

       ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

       1.2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

        1)  อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

             และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

        2)  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

        3)  แหล่งศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวทิยาลยั             

             รามคาํแหง และอ่ืน ๆ  

      1.2.3   การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหบ้ริการกบันกัศึกษา และคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

     1.2.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

        มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี หอ้งบรรยาย     

        ส่ือการสอน หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบ 

        การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารย ์

    1.3   การบริหารคณาจารย์ 

      1.3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

       มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

            1.3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

        สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวชิาให ้

        เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/อาจารย ์  

        ประจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดัให้มีการ  

                      ประชุมสัมมนาเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตร 
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   1.3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  

                          1)  มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการ         

         ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

         2) คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน 

              หลกัสูตรโดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      1.4.1    การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

      มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและ   

      คุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

     1.4.2  การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

      1)  จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

      2)  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและ 

          โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

  1.5  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

      1.5.1  การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 

      1)  มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ให้คาํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม   

           แก่นกัศึกษา โดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา  

       2) จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

     1.5.2   การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

       กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยืน่คาํร้อง 

       ขอทราบขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั        

2.     ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ     

        ปรับปรุงหลกัสูตร 

2.2  มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็น 

       ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 
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3.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี  

 ท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน 
× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2  

ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 

อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ

ทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมให้

ครบทุกรายวชิาท่ีเปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 

 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

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

ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน   (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ 

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน  

เตม็ 5.0 

- - - 
× × 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

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

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1    การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 

 1.2    การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม  โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต  

ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4. การทบทวนผลการประเมิน  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูใ้ช้

บณัฑิตมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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หลกัสูตรวชิาโทสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

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

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรวชิาโทสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

A Minor Program in Sociology and Anthropology 

 

2.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ    

      ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      

3.  หลกัการเหตุผลและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 

3.1  หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

     ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  ปรับปรุงสาระของกระบวนวชิาต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยั   

โดยไดเ้ปล่ียนแปลงรหสัและช่ือกระบวนวชิา 

3.2  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     3.2.1  เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรม และสามารถ 

               ประยกุตใ์นการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3.2.2  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยม และจิตสาํนึกร่วม  ในการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม 

 

4. กาํหนดการเปิดสอน 

    หลกัสูตรมีกาํหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และขอ้ 6 

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

(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวดัผล 

     เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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7.   อาจารย์ผู้สอน 

       7.1. อาจารยส์ังกดัภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

       7.2. อาจารยพ์ิเศษและ/หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีคณะมนุษยศาสตร์เสนอใหม้หาวทิยาลยั        

        รามคาํแหงแต่งตั้ง 
 

8.   จํานวนนักศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาและจาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรมีดงัน้ี 

นกัศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 30 30 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่

จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

  

9.   สถานทีเ่รียนและอุปกรณ์การสอน 

อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก

และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

 

10.  จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

ใชร่้วมกบัหลกัสูตรวชิาเอกท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 
 

11. งบประมาณ 

ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

12.  หลกัสูตร 

12.1.  จาํนวนหน่วยกิต   รวม  24   หน่วยกิต 

        12.2.  โครงสร้างหลกัสูตร 

     1)  วชิาโทบงัคบั  15  หน่วยกิต 

     2)  วชิาโทเลือก    9  หน่วยกิต 
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12.3  รายวชิา  

      หมวดวชิาโท จํานวน 24 หน่วยกติ  ประกอบด้วย 

 1) วชิาโทบังคับ  15  หน่วยกิต                    หน่วยกติ                                                

 **ANT 1013 (AN113) มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                    3  

    ANT  3057 (AN357) สังคมและวฒันธรรมไทย  3  

    SOC  2033 (SO233) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  3  

    SOC  2091(SO291)   ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1              3                     

               **SOC 4083 (SO483) ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  3  

 2) วชิาโทเลอืก 9 หน่วยกติ  

     ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิา ANT และ SOC ท่ีภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

     เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ 9 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คาํอธิบายรายวชิา 
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1. คําอธิบายวชิาและความหมาย 

 รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999 โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี  

 หลกัท่ี 1-3 (XXX)  เป็นตวัอกัษร ส่ือถึงรหสัวชิา (SOC สังคมวทิยา, ANT มานุษยวทิยา) 

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

 หลกัท่ี 5 เป็นตวัเลข ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

 หลกัท่ี 6-7 เป็นตวัเลข  ส่ือถึงลาํดบัของวชิา  

1.1 คําอธิบายในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

    AGR 1003 การเกษตรเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(AG 103) (Introduction to Agriculture) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสําคญัในสังคมปัจจุบนั 

และศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดั

การเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 

important and environment studies. 

 

ART 1003 ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(AR 103) (Art Appreciation) 

 ศึกษาศิลปะสําคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้คุณค่าและ

ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

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

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

 

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

(BI 103)        (Introduction to Biology) 

         (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิต หลกัเบ้ืองตน้ของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และ

ชีววทิยาสาํหรับชีวติประจาํวนั 

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

biology for everyday life. 
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     CMS 1003  เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

 (CM 103)    (Introduction to Chemistry) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

   วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป และ              

การประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 

various industrial applications. 

 

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(EC 103) (General Economics) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์

ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา 

เฉพาะในสาระสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การ

ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค ์อุปทาน การคลงั การคา้ระหวา่ง

ประเทศ รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

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

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

competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and 

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

 

 GAS 1001      กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (GS 101) (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย สําหรับ

สุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล และ

การฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

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

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

sports injuries. 
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 GAS 2601  กรีฑา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้                                               

การทาํสนามกรีฑา 

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

umpiring; preparing track and field playing field. 

 

 GAS 2611 วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

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

 

 GAS 2701 ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

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

 

 GAS 2711 บาสเกตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสิน

บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

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

refereeing. 

 

 GAS 2721 วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)      (Volleyball 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

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

refereeing. 
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 GAS 2801  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม 

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

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

developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

 GAS 2802 เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบด็เตล็ด 

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

game leadership. 

 

 GAS 2803 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเตน้รํา

พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

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

performing folk dance, creating rhythmic activities. 

 

 GAS 3504 ตะกร้อ 2(2-4-4) 

(GS 375)     (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปัคตะกร้อ กติกาและการ

เป็นผูต้ดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปัคตะกร้อ 

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

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

  

GAS 3601 เทนนิส 1 2(2-4-4) 

   (GS 341)      (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
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 GAS 3801 ศิลปะป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

(GS 343)      (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปะป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

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

 

 GAS 4605  แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)       (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

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

instructing. 

 

 GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

(GS 440)      (Yoga) 

 ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

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

become yoga leader or instructor. 

 

     GLY 1003   ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (GY 103)      (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา แร่ และ หิน และ

ซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

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

minerals, rocks and fossils. 

 

 HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  (Health  Promotion for Life) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ และ

ปัญหาสุขภาพของบุคคล 

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

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

health problem. 
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HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

(HI 101)       (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเน้น

ลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

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

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

its dominance in the world since the 18th century. 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค

ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทาย

ของอารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

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

modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics  

of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in  

modern  times. 

 

HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121) (Foundations of Thai Culture) 

 ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

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

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

 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(IT 105)        (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆ ของ

คอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และ                      
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การประยกุตใ์ชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง                

กบัการใชค้อมพิวเตอร์ 

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

Software; data communication, computer network, various types of information systems, 

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

on computer using. 

 

LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )    (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล  และความสามารถ  

สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล ความสามารถนิติบุคคล 

ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

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

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

 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วิธีการคน้ควา้ การทาํรายงานและการ

อา้งอิงในงานวชิาการ 

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

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

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

and academic reference are also included. 

 

     MET 1003  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (MT 103)   (Fundamental of Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่น

และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้ าฟ้าและการควบแน่น ความกด

อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบ

ของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ 
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 Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and 

atmospheric stability, Forms of condensation and precipitation Air pressure and winds. 

Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis. 

 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองค์ประกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนัก

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพฒันาการและความรู้

เก่ียวกบัดนตรีไทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical 

development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world 

masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the 

development and knowledge of Thai music. 

 

     MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (MA 103)    (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตใหน้กัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

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

principle and probability.  

 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวทิยา อภิปรัชญา   จริยศาสตร์ 

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง

สมยัปัจจุบนั 

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

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

modern times. 
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   *PHY 1001  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน 

ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพือ่การส่ือสารอะตอมและควอนตมั  

การแปลงนิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

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

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

nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   

 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการ

ใหญ่ๆ ในเร่ืองรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษา

ประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย 

แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

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

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

political development, democracy development, political ideology and behavior, 

international relations and public administration. 

     PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

  (PC 103)  (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยา

เก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และ

แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั และพฤติกรรมทางสังคม  

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

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

and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 
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RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม  3(3-0-9) 

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

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์การ

พฒันาการเรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา 

ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง 

ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และ

วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสํานึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง การประยกุตท์ฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

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

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

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

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

responsibility, an understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national 

cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief 

in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst 

for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the application of 

theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the application 

and implementation of knowledge and morality conditions. 

 

  RAM 3000   สหกิจศึกษา 9(0-40-10) 

  (RU 300)     Cooperative Education 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) 

นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

120  วนั ตอ้งจดัทาํโครงการหรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจนโดยมี

อาจารยนิ์เทศของมหาวทิยาลยั ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน 

สหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by Doing” 

Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces 

and organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary 
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work, and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall 

provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together 

with employees of the workplaces and organizations employing graduates 

 

        SCI 1003   วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

        (SC 103)     (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัชีวิตประจาํวนั โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและการ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

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

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

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

conditions, made by the progress of the physical and biological sciences. 

 

SOC 1003  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์ับสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเ ร่ืองสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม              

วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรม

เบ่ียงเบน  การควบคุมทางสังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคม

วทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

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

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

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

environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, 

social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the 

application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in 

societies. 
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      STA 1003  สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (ST 103)    (Introduction to Statistics) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ ้

ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การซักตวัอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การ

ทดสอบขอ้สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, 

kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and regression. 

 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

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

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบ

ประโยค ตลอดจนการใชร้าชาศพัทแ์ละสาํนวนไทย เพื่อนาํไปใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง 

พดู อ่านและเขียน 

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

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

listening, speaking, reading, and writing. 

 

THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั การ

แบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

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

types and characteristics of Thai literature and literary terms. 
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1.2 คําอธิบายในหมวดกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 

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

 ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน ศพัท ์และสาํนวนท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั โดยเนน้             

                     การ ส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยค  และ 

                     การรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความโดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

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

with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence 

continuance with punctuation and conjunctions 

 

ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป       3(2-2-5) 

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

ศึกษาลกัษณะของประโยคและศพัทท่ี์ใชอ้ยูท่ ัว่ไป  โดยเนน้การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ 

ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความ

โดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

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

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

punctuation and conjunctions 

 

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 201) (English  Reading for Comprehension) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง  โดยเนน้เร่ือง คาํ วลี โครงสร้างประโยค 

การใชอุ้ปสรรคและปัจจยั  การใชเ้คร่ืองสังเกตในปริบท ตลอดจนวธีิใชพ้จนานุกรม 

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 
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ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

(EN 202) (English Interpretative Reading) 

ศึกษาวธีิการอ่านแบบตีความ โดยเนน้การจบัประเด็นสาํคญั  การเก็บรายละเอียดท่ีสาํคญัและ

แก่นของขอ้ความท่ีอ่าน ตลอดจนวธีิและการฝึกอ่านอยา่งรวดเร็วดว้ยความเขา้ใจ เพื่อคน้หา  

สาํรวจหรือทบทวนขอ้มูลต่าง ๆ 

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

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

 

ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาองักฤษทั้งเสียงสระ พยญัชนะ เสียงหนกั-เบา และทาํนองเสียง 

โดยอาศยัคาํอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลกัษณ์ทางสัทศาสตร์เพื่อ

ประโยชน์ในการเทียบเสียงในพจนานุกรม 

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

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

transcriptions for the benefit of dictionary consultation 

 

ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้   3(2-2-5) 

(EN 204) (Controlled Conversation in English) 

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคป์ระกอบในกระบวนการสนทนาและฝึกสนทนา

ในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีควบคู่กบัเร่ืองท่ี

สนทนาตลอดจนท่าทางท่ีใชป้ระกอบกบัถอ้ยคาํและประโยคตามแบบเจา้ของภาษา   

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

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

 

ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ   3(2-2-5) 

(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs) 

ศึกษาลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ใหส่ื้อความหมายท่ีตอ้งการ  โดยเร่ิมจาก

เอกตัถประโยคไปสู่อเนกตัถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ   

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

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

(FR 101)      (Fundamental French 1) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์

สาํนวนภาษาฝร่ังเศสและฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

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

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

 

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

(FR 102 )  (Fundamental French 2 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยค ศพัท ์สาํนวน

ภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกอ่าน ฟัง พดูและเขียน 

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

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

skills. 

 

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

 (FR 201)  (Fundamental French 3 )  

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง  พดู เขียน ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

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

writing at a higher level. 

 

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

  (FR 202)     (Fundamental French 4 ) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาฝร่ังเศสดา้นการอ่าน 

ฟัง พดู เขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 

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

speaking and writing at a higher level. 
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GER 1001  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(GN 101)  (Fundamental German 1) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม  ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดยเนน้การออกเสียง

ภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

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

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

 

GER 1002  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(GN 102)  (Fundamental German 2) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ี

ใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ฝึกฝนทกัษะทั้ง 4 โดย

เนน้การออกเสียงภาษาเยอรมนัท่ีถูกตอ้ง 

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

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

focus on pronunciation. 

 

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

(GN 201)  (Fundamental German 3) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวนท่ี

ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝน

ทกัษะทั้ง 4  

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

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

 

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

(GN 202) (Fundamental German 4) 

ศึกษาการใชภ้าษาเยอรมนัขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ ศพัทส์าํนวน           

ท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ตลอดจนฝึกฝน

ทกัษะทั้ง 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. 
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SPN 1001  ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(SN 101)  (Fundamental Spanish 1) 

 ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาสเปนในชีวติประจาํวนัขั้นพื้นฐาน โดยฝึกทกัษะการฟัง 

พดู อ่านและเขียน 

A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing. 

 

SPN 1002 

(SN 102) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(Fundamental Spanish 2)  

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 โดยฝึกทกัษะการฟัง 

อ่านและเขียน โดยเนน้การแต่งประโยคง่าย ๆ และการใชศ้พัทส์าํนวนต่างๆใน

ชีวติประจาํวนั (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 1001 มาก่อน) 

A study and use of fundamental daily Spanish continuing from SPN1001: developing 

skills in listening, speaking, reading and writing. Emphasis on simple sentence 

patterns and uses of daily vocabulary and expressions. (Recommended preliminary 

course: SPN 1001) 

 

SPN 2001 

(SN 201) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 3(2-2-5)  

(Fundamental Spanish 3) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 1002 โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ี

สูงข้ึน (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 1002 มาก่อน) 

A study and use of Spanish continuing from SPN 1002: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing at a higher level. (Recommended preliminary course: 

SPN 1002) 

 

SPN 2002 

(SN 202) 

ภาษาสเปนพื้นฐาน 4 3(2-2-5)  

(Fundamental Spanish 4) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 2001 โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ี

สูงข้ึนโดยเนน้ไวยากรณ์ คาํศพัท ์และสาํนวน (ควรเรียนกระบวนวชิา SPN 2001   มาก่อน) 

A study and use of Spanish continuing from SPN 2001: developing skills in listening, 

speaking, reading and writing at a higher level. Emphasis on grammar uses, 

vocabulary and expressions. (Recommended preliminary course: SPN 2001) 
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RUS 1001  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(RS 101)  (Fundamental Russian I) 

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษารัสเซียในเร่ืองการทกัทาย การแนะนาํตวั อาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั การใช้

เวลาวา่ง การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ การสนทนาในโอกาสต่าง  ๆ โดยฝึกทกัษะ   

การฟัง พดู อ่านและเขียน  

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

spending time, telling the time, traveling, shopping, conversation in various situations,          

with an emphasis on developing  skills in speaking, listening, reading, and writing. 

 

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

(RS 102)    (Fundamental Russian II) 

ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเร่ืองดินฟ้าอากาศ อาหารและเคร่ืองด่ืม การศึกษา การอวยพร           

การติดต่อกบัผูอ่ื้น การใชภ้าษารัสเซียในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน 

(ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 1001 มาก่อน)   

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

beverages, education, blessing, communication, and Russian use in various situations, with 

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

(Recommended preliminary course: RUS 1001)   

   

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

(RS 201)  (Fundamental Russian III) 

ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึกการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดบั

ท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้การแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรียนกระบวนวชิา 

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

(RS 202)   (Fundamental Russian IV) 

ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึกการใชภ้าษารัสเซีย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพดู โดยศึกษาหลกั

ไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้ความเขา้ใจโครงสร้าง

ไวยากรณ์ (ควรเรียนกระบวนวชิา RUS 2001 มาก่อน) 

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

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

(Recommended preliminary course: RUS 2001)           

                             

**JPN 1001   ภาษาญ่ีปุ่น 1             3(2-2-5) 

    (JA 101)    (Japanese 1) 

 อกัษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอกัษรคนัจิพื้นฐาน เสียงในภาษาญ่ีปุ่น คาํศพัท ์รูปประโยค 

และไวยากรณ์พื้นฐาน  

 A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound system, 

basic vocabulary and grammatical structure.  

 

**JPN 1002   ภาษาญ่ีปุ่น 2                               3(2-2-5) 

 (JA 102)   (Japanese 2) 

รูปประโยคและไวยากรณ์ระดบัท่ีสูงข้ึน เพิ่มพนูคาํศพัทแ์ละอกัษรคนัจิ การอ่านและการเขียน

ประโยคสั้น ๆ 

A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters with 

practice of  reading and writing short sentences.  

 

**JPN 2001   ภาษาญ่ีปุ่น 3                               3(2-2-5) 

 (JA 201)  (Japanese 3) 

รูปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซ้อนและสงูขึน้ พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ

เขียน สํานวนและประโยคในชีวิตประจําวนั รวมถึงข้อความสัน้ๆ เพิ่มพนูอกัษรคนัจิ 

A study of more complicated sentence structures and more Kanji characters aiming at 

developing listening, speaking, reading and writing skills including expressions, short 

sentences and short information used in daily life. 
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**JPN 2002   ภาษาญ่ีปุ่น 4                               3(2-2-5) 

 (JA 202)  (Japanese 4) 

2โครงสร้างไวยากรณ์และการใชรู้ปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ

เขียนประโยคท่ีซบัซอ้น รวมถึงขอ้ความและเร่ืองสั้น2  

A study of  more complicated sentence structures aiming at developing listening, speaking, 

reading and writing skills including passages and short stories.  

 

CHI 1001  ภาษาจีน 1        3(2-2-5) 

(CN 101)   (Chinese 1) 

ศึกษาสัทอกัษร ฮัน่หวี ่พินอิน  (Hanyu Pinyin) ศึกษาคาํศพัท ์ โครงสร้างและรูปประโยค

พื้นฐานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ ฝึกเขียนตวัอกัษรจีนและแต่งประโยค

ภาษาจีนอยา่งง่าย 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. 

 

CHI 1002    ภาษาจีน 2                                                               3(2-2-5) 

(CN 102)    (Chinese 2) 

ศึกษาคาํศพัทโ์ดยเฉพาะ คาํศพัทท่ี์มีความหมายเหมือนกนั และคาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนั

ขา้ม   ศึกษาอกัษรหลกั ฝึกพดูและเขียนภาษาจีนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา    ฝึกอ่านออกเสียง

ใหไ้ดม้าตรฐาน   เรียนรู้คาํศพัทท่ี์ซบัซอ้นและมกัใชใ้นชีวิตประจาํวนั    

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

using the vocabulary already learned.  To practice writing sentences and reading, 

emphasizing on pronunciation in accordance with  the linguistic and grammatical 

structure of Chinese. 

 

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

(CN 201)    (Chinese 3) 

ศึกษาคาํศพัทส์าํหรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาคาํพอ้งรูป คาํพอ้งเสียง บทกลอน และเพลงจีน

อยา่งง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลกัไวยากรณ์   ฝึกแต่งประโยค และเขียนบท

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

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

dialogues.   

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

(CN 202)  (Chinese 4) 

ศึกษาคาํพอ้งรูป  คาํพอ้งเสียง  คาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั  และคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม

ในภาษาจีน  รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่าย ๆ  ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคท่ี

ซบัซอ้นข้ึน  ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

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

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

making sentences  and writing  dialogues. References of words in dictionary. 

MAL 1001 ภาษามลายพูื้นฐาน 1                                                  3 (2-2-5) 

(ML 101) (Fundamental  Malay I) 

ศึกษาระบบการออกเสียง คาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษามลาย ู   

เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั  โดยฝึกทกัษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนดว้ยอกัษรรูมี 

A study of Malay pronunciation, vocabulary, expressions and basic sentence structures for 

daily communication with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading 

and writing with Rumi scripts. 

MAL 1002   ภาษามลายพูื้นฐาน 2                                                 3(2-2-5) 

(ML 102)      (Fundamental Malay II) 

ศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และคาํท่ีเติมหน่วยคาํพื้นฐาน ฝึกการสนทนา 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรียน MAL 1001 มาก่อน) 

A study of different sentence structures and basic morphemes with practice of  

conversation, reading comprehension and  short essays. 

(Recommended preliminary course : MAL 1001) 
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MAL 2001   ภาษามลายพูื้นฐาน 3                                              3(2-2-5) 

(ML 201)  (Fundamental Malay III) 

ศึกษาการเติมหน่วยคาํ และลกัษณะโครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึนจากบทอ่านท่ีเก่ียวกบั

ชีวติประจาํวนั วฒันธรรมและประเพณีมลาย ูฝึกใชพ้จนานุกรม ฝึกการฟัง พดู อ่าน เขียน        

อนุเฉทและจดหมาย   (ควรเรียน MAL 1002  มาก่อน) 

A study of more difficult morphemes and sentence structures from selected passages on  

daily life, Malay culture and customs, the usage of a Malay dictionary with practice of  

listening, speaking, reading and writing paragraphs  and  letters. 

(Recommended preliminary course : MAL 1002) 

 

MAL 2002   ภาษามลายพูื้นฐาน 4                                                  3(2-2-5) 

(ML 202)      (Fundamental Malay IV) 

ศึกษาการเติมหน่วยคาํท่ียมืมาจากภาษาอ่ืน และลกัษณะโครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน จาก

บทอ่านท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนัและวฒันธรรมมลาย ูพร้อมทั้งฝึกทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และ

เขียนเรียงความ   (ควรเรียน MAL 2001 มาก่อน) 

A study of morphemes borrowed from other languages, and more complex sentence 

structures  from selected passages on daily life and Malay culture with practice of  

listening, speaking, reading and  writing essays.   

(Recommended preliminary course : MAL 2001) 

 

GRK 1001 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(GR101)  (Fundamental Modern Greek 1)                                

ศึกษาภาษากรีกท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะนาํตวั การส่ือสารกับ

บุคคลอ่ืน  รวมทั้งศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัทส์ํานวนภาษากรีก ฝึกทกัษะ

การฟังพดูอ่าน  และเขียน 

A study of the Modern Greek language for daily life : greeting, introduction and 

communication  with other people, as well as basic  structures, vocabulary and expressions 

with a practice in listening, speaking, reading and writing. 
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GRK 1002 ภาษากรีกพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)                             

ศึกษาภาษากรีกท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัเก่ียวกบั การซ้ือของ การเขา้สังคม การทาํงาน การบอก

เวลา  อากาศ   การบอกทิศทาง  การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งลกัษณะโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานศพัท์สํานวนภาษากรีกในระดบัท่ีสูงข้ึน และฝึกทกัษะการฟังพูดอ่านและ

เขียน (ควรเรียนกระบวน วชิา GRK 1001 มาก่อน ) 

A study of the Modern Greek language for daily life : shopping, social life, work, time, 

weather,  directions and communication in different situations, as well as basic structures, 

vocabulary and expressions at a higher level with a practice in listening, speaking, reading 

and writing. (Recommended preliminary course : GRK 1001) 

GRK 2001 ภาษากรีกพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(GR 201)  (Fundamental Modern Greek 3)                                 

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเก่ียวกับอาหารเคร่ืองแต่งกาย การติดต่อธนาคาร             

การเดินทาง ท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์สํานวนภาษากรีกใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน  ฝึกทกัษะการฟังพดูอ่านและเขียน(ควรเรียนกระบวนวชิา GRK1002 มาก่อน ) 

A study of the Modern Greek language for daily life : food, clothes, bank, travel, 

accommodation,    as well as basic structures, vocabulary and expressions at a higher level 

with a practice in   listening, speaking, reading and writing.  (Recommended preliminary 

course : GRK 1002) 

GRK 2002  ภาษากรีกพื้นฐาน 4 3(2-2-5) 

(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)                                                                

 ศึกษาภาษากรีกท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัเก่ียวกบัวนัหยดุ การท่องเท่ียว เมืองสาํคญัๆ ของกรีก   

รวมทั้งลกัษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศพัท ์สาํนวนภาษากรีกในระดบัท่ีสูงข้ึน  ฝึกทกัษะ

การอ่าน เขียน ฟัง และพดู (ควรเรียนกระบวนวชิา GRK2001 มาก่อน) 

A study of the Modern Greek texts and dialogues on holidays, excursions, important towns,  

as well as more advanced structures, vocabulary and expressions with a practices in reading  

writing, listening speaking.(Recommended preliminary course: GRK 2001) 
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 KHM 1001  ภาษาเขมรพื้นฐาน 1                       3(2-2-5)                                                 

 (KH 101)    (Fundamental Khmer 1) 

ศึกษาลกัษณะตวัอกัษรมูล  ตวัอกัษรเชรียง  ลกัษณะคาํ  พยางค ์ ทาํนองเสียง วธีิเขียนพยญัชนะ 

ตวัเตม็  ตวัเชิง  รูปสระลอย  สระจม  การประสมอกัษร  ศึกษาคาํศพัทแ์ละฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ 

A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words,  syllables and 

intonation;  writing of their common letters, subscripts, and  vowel characters (both  self- 

sufficient and non- self- sufficient); word compounds and vocabulary with practice of basic 

conversation. 

 

           KHM 1002  ภาษาเขมรพื้นฐาน 2                           3(2-2-5)                                               

(KH 102)     (Fundamental Khmer 2) 

ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มเติม ฝึกการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเนน้การออกเสียงให ้

ถูกตอ้ง ศึกษาเคร่ืองหมายประกอบการเขียนต่าง ๆ 

A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and  

pronunciation in connection with signal markers used in  writing. 

 

KHM 2001  ภาษาเขมรพื้นฐาน 3         3(2-2-5)                                                                  

(KH 201)     (Fundamental Khmer 3) 

ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มข้ึน  โดยเนน้คาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนั  โครงสร้างประโยค และหลกั

ไวยากรณ์ภาษาเขมร  ฝึกเขียนขอ้ความง่าย ๆ 

A study of more vocabulary, with an emphasis on words used in everyday life, sentence  

structures and grammar.  Practice in writing short passages. 

 

        KHM 2002  ภาษาเขมรพื้นฐาน 4            3(2-2-5)                                                              

(KH 202)     (Fundamental Khmer 4) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวนและสุภาษิตจากขอ้เขียนและบทความในส่ิงตีพิมพ ์เพื่อความเขา้ใจ 

ภาษาและวฒันธรรมเขมร 

A study of vocabulary, expressions and proverbs from texts and articles in order to  

understand the Khmer language and culture. 
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MMR 1001  ภาษาพม่าพื้นฐาน 1             3(2-2-5)                                                        

(MM 101)    (Fundamental Myanmar 1) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของภาษาพม่า ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ลกัษณะพยางค ์ ลกัษณะคาํ และการออก 

เสียง ศึกษาการใชภ้าษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ 

A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, words  and  

pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 

 

      MMR 1002  ภาษาพม่าพื้นฐาน 2                  3(2-2-5)                                          

 (MM 102)   (Fundamental Myanmar 2) 

ศึกษาคาํศพัท ์สาํนวน และลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดบัสูงข้ึน ฝึกทกัษะ 

การฟัง พดูและเขียน 

A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level  with practice  

in listening, speaking and writing skills.  

 

      MMR 2001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3             3(2-2-5)                                           

 (MM 201)  (Fundamental Myanmar 3) 

 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่า  ฝึกทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน   โดยเนน้การ 

แต่งประโยคง่าย ๆ  และการแปลขอ้ความท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

A study of Myanmar grammar with more practice in listening, speaking, reading, and  

writing skills, including basic sentence formulation and translation of simple statements  

commonly found in everyday life.  

 

     MMR 2002  ภาษาพม่าพื้นฐาน 4                      3(2-2-5)                                          

(MM 202)   (Fundamental Myanmar  4) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดบัสูงข้ึน  ฝึกทกัษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียน  

ศึกษาขอ้เขียน บทความในส่ิงตีพิมพแ์ละวรรณกรรมร่วมสมยัของพม่า  เพื่อความเขา้ใจภาษา 

และวฒันธรรมพม่า 

A study of grammar of the Myanmar language at a higher level with more practice in  

listening, speaking, reading and writing skills, texts, articles, and contemporary literature in  

Myanmar are also studied in order to understand the Myanmar language and culture.  
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LAO 1001  ภาษาลาวพื้นฐาน 1              3(3-0-6)                                                              

(LO 101)     (Fundamental Lao 1) 

ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว  ฝึกการเขียนอกัษร การอ่านคาํท่ีมีและไม่มีรูปวรรณยกุต ์ศึกษา 

ชนิด ลกัษณะ ความหมาย  และการใชค้าํเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ 

A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and 

 without tone-markers, including word types, characteristics, meaning and usage for basic  

communication. 

 

      LAO 1002   ภาษาลาวพื้นฐาน 2             3(2-2-5)                                                                 

 (LO 102)     (Fundamental Lao 2) 

ศึกษาการใชค้าํชนิดต่าง ๆ ลกัษณะประโยค คาํศพัท ์สาํนวน  และประโยคท่ีใชใ้น 

สภาวการณ์ต่าง ๆ  ฝึกการอ่านบทความและเร่ืองสั้น ฝึกการเขียนประโยคพื้นฐาน  

A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and 

 sentences used in various situations with practice in reading article and short stories and  

writing basic sentences. 

 

      LAO 2001  ภาษาลาวพื้นฐาน 3     3(2-2-5)                                                                      

(LO 201)      (Fundamental Lao 3) 

ศึกษาและฝึกการเขียนยอ่ความ การเขียนจดหมาย บตัรเชิญ บนัทึกขอ้ความ การแปลทั้งร้อย 

แกว้และร้อยกรองระหวา่งภาษาไทยและภาษาลาว การพดูและสนทนาในโอกาสต่าง ๆ  

A study and practice of  writing of précis, letters, invitation cards, and short notes, 

translation of prose and poem between Thai and Lao. Practice of oral expression and  

conversation. 

 

      LAO 2002  ภาษาลาวพื้นฐาน 4       3(2-2-5)                                                                        

 (LO 202)    (Fundamental Lao 4) 

ศึกษาการอ่าน เขียน และพดูภาษาลาวในระดบัท่ีสูงข้ึน ศึกษาคาํผญา คาํโตงโตย สุภาษิต 

และคาํพงัเพย ฝึกการเขียนบทความ การสนทนาและการปราศรัย 

A study of  advanced reading, writing and speaking Lao; Phya, Tongtauy and  proverbs.  

Practice of  essay writing,  conversation and formal speech. 
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        VNM 1001   ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 1   3(2-2-5)                                                                 

 (VI 101)      (Fundamental Vietnamese 1) 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของภาษาเวยีดนาม วธีิการเขียน  คาํศพัท ์และฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ 

A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and  

vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice. 

 

        VNM 1002   ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 2     3(2-2-5)                                                               

(VI 102)      (Fundamental Vietnamese 2) 

ศึกษาต่อจาก  VNM 1001  ฝึกการอ่านและการออกเสียงให้ถูกตอ้ง ศึกษาคาํศพัทเ์พิ่มเติมเพื่อ                     

การสนทนา 

A continuation study of  VNM 1001  with more vocabulary for conversation,  and a               

practice in reading and pronunciation. 

 

VNM 2001  ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 3         3(2-2-5)                                                             

(VI 201)      (Fundamental  Vietnamese 3) 

ศึกษาต่อจาก  VNM 1002 โดยศึกษาคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนั โครงสร้างประโยคและ

ไวยากรณ์ภาษาเวยีดนาม 

A continuation study of VNM 1002 focusing on vocabulary  used in daily life,  sentence  

structure and grammar of  the Vietnamese language. 

 

         VNM 2002  ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 4      3(2-2-5)                                                               

  (VI 202)     (Fundamental Vietnamese 4) 

ศึกษาต่อจาก VNM 2001 โดยศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนเพิ่มเติม ฝึกทกัษะการฟัง การพูด  

การอ่าน  และการเขียน 

A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice in 

listening,  speaking,  reading and writing. 

 

 KOR 1001  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1            3(2-2-5)                                                    

 (KO 101)    (Fundamental Korean 1) 

การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ ฝึกฟังบทสนทนา 

ขอ้ความ หรือนิทานสั้น ๆ  
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A practice of the Korean language, focussing on daily conversation, emphasizing 

comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening. 

 

  KOR 1002  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2                 3(2-2-5) 

 (KO 102)    (Fundamental Korean 2) 

ฝึกการอ่านภาษาเกาหลีท่ีเขา้ใจง่ายและใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนั  โดยคดัเลือกขอ้ความและ

หนังสือประเภทสารคดีและบนัเทิง นํามาฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเน้ือหาและ

โครงสร้างของประโยค 

A practice of the reading skill of the Korean  language in daily contexts using selected  

excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic comprehension. 

 

 KOR 2001  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3                   3(2-2-5) 

 (KO 201)    (Fundamental Korean 3) 

การฝึกเขียนตวัอกัษร คาํ ประโยค รวมทั้งขอ้ความง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น การเขียน

จดหมายส่วนตวั  บนัทึกประจาํวนั  บตัรเชิญ และบตัรอวยพร 

A practice on the writing of  Korean alphabet words, sentences and simple statements in 

every day contexts such as writing personal notes, daily, invitation cards and seasonal 

greeting cards. 

 

KOR 2002   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4                3(2-2-5) 

(KO 202)     (Fundamental Korean 4) 

  ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี   เก่ียวกบัประโยคพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบประโยคการเปล่ียนแปล 

โครงสร้างของประโยคในแต่ละสถานการณ์ 

 A study of the Korean grammar with a focus on fundamental syntactic  patterns and  

 variation in different contexts. 

 

HIN 1001   ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(HD 101)   (Fundamental Hindi 1) 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ ๆ ไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสียงสระและพยญัชนะของภาษาฮินดี  

วธีิการเขียนอกัษรเทวนาครี  ศึกษาคาํศพัท ์ระบบไวยากรณ์เบ้ืองตน้ ฝึกออกเสียงคาํศพัท ์        

และศึกษาประโยคท่ีใชใ้นการสนทนาเบ้ืองตน้ตลอดจนศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของเจา้ของภาษา 
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A study of general characteristics of the Hindi language, phoneme of  Hindi vowel and 

consonant,  the pronunciation practice  and writing of the Devanagari alphabet, with an 

emphasis on study of vocabulary, basic grammar and conversational sentences as well              

as general characteristics of culture, tradition and belief of the native speaker. 

 

HIN 1002    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

(HD 102)     (Fundamental Hindi 2) 

ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจาํวนั ฝึกอ่านและออกเสียงคาํท่ีเป็นอกัษรเทวนาครี 

ศึกษาหลกัเกณฑท์างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการใชค้าํและประโยคใหถู้กตอ้ง 

A study of vocabulary used in daily conversation, with an emphasis on the reading and 

pronunciation practice of the Devanagari alphabet as well as basic grammatical rules for 

word and sentence usage. 

 

HIN 2001    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3 3(2-2-5) 

(HD 201)     (Fundamental Hindi 3) 

ศึกษาหลกัเกณฑท์างไวยากรณ์ระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกอ่านขอ้เขียนท่ีคดัเลือกมาเพื่อทาํความเขา้ใจ

เน้ือหา และโครงสร้าง  

A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for 

comprehension of content and structures.  

 

HIN 2002    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 4  3(2-2-5) 

(HD 202)     (Fundamental Hindi 4) 

ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนเพิ่มเติม ฝึกการเขียน เช่น จดหมาย บตัรอวยพร บตัรเชิญ และฝึก

ทกัษะ การฟัง และการพดู โดยเนน้การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

A study of more vocabularies  and expressions with practice in writing such as letters, 

greeting cords and invitation cards.  Practice in listening and speaking skills with emphasis 

on conversation in various situations.  

 

ARA 1001  ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1    3(2-2-5) 

(AB 101)  (Fundamental Arabic 1)                                                                                    

ศึกษาและเขา้ใจระบบการออกเสียง คาํศพัท ์โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และสาํนวน 

ภาษาอาหรับ เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยฝึกทกัษะ การฟัง พดู อ่าน และเขียน 
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A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom, 

with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing                        

for daily purposes. 

 

ARA 1002   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2           3(2-2-5) 

(AB 102)   (Fundamental Arabic 2) 

ศึกษาและเขา้ใจการใชภ้าษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเร่ืองการใชภ้าษาในโอกาสและ 

สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน   (ควรเรียน ARA 1001 มาก่อน) 

A  study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with  

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

(Recommended preliminary course : ARA 1001) 

 

ARA 2001   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 3                  3(2-2-5) 

(AB 201)   (Fundamental Arabic 3) 

ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเขา้ใจและการใชภ้าษาท่ีเก่ียวกบัชีวติประจาํวนั 

วฒันธรรม และประเพณีอาหรับ ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้าง 

ซบัซอ้นข้ึน พร้อมทั้งแนะนาํการใชพ้จนานุกรม   (ควรเรียน ARA 1002 มาก่อน) 

A study of selected texts for comprehension and use of daily Arabic, Arabic culture 

and customs with a practice in listening, speaking, and writing of more complex  

structure,  including the use of Arabic dictionary.  (Recommended preliminary course:            

ARA 1002) 

 

ARA 2002   ภาษาอาหรับพื้นฐาน 4                  3(2-2-5) 

(AB 202)  (Fundamental Arabic 4) 

ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึกความเขา้ใจและการใชภ้าษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพดู 

โดยศึกษาหลกัไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียน โดยเนน้ความเขา้ใจ

โครงสร้างไวยากรณ์   (ควรเรียน ARA 2001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Arabic with an emphasis on the developing skills in                       

listening, speaking, reading and writing, with an emphasis  on grammar usage and                    

structure.  (Recommended preliminary course : ARA 2001) 
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POR 1001  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

(PG 101)     (Fundamental Portuguese I) 

 ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสในชีวติประจาํวนัขั้นพื้นฐาน โดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน  

A study of fundamental daily Portuguese: developing skills in listening, speaking , reading 

and writing. 

 

POR 1002  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 

 (PG 102)     (Fundamental Portuguese II) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1001 ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน โดยเนน้             

การแต่งประโยคง่าย ๆ การใชศ้พัทส์าํนวนต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั (ควรเรียนกระบวนวชิา            

POR 1001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form  POR1001: developing skills in 

listening, speaking , reading and writing. Emphasis on simple sentence patterns and uses of 

daily vocabulary and expressions (Recommended preliminary course: POR 1001) 

 

POR 2001  ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 3         3(2-2-5) 

(PG 201)      (Fundamental Portuguese III) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจากPOR 1002  ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ในระดบัท่ี

สูงข้ึน(ควรเรียนกระบวนวชิา POR 1002 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 1002:developing skills in 

listening, speaking , reading and writing at a higher level (Recommended preliminary 

course: POR 1002) 

 

POR 2002 ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน  4 3(2-2-5) 

(PG 202)      (Fundamental Portuguese IV) 

ศึกษาการใชภ้าษาโปรตุเกสต่อจาก POR 2001 ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ในระดบัท่ี

สูงข้ึนโดยเนน้ไวยากรณ์ คาํศพัท ์และสาํนวน (ควรเรียนกระบวนวชิา POR 2001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Portuguese continuing form POR 2001 : developing skills in 

listening, speaking , reading and writing at a higher level  Emphasis on  grammar uses,  

vocabulary and expressions (Recommended preliminary course: POR 2001) 
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1.3 คําอธิบายในหมวดวชิามานุษยวทิยา  

 **ANT 1013  มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                      3 (3-0-6) 

   (AN 113)   (Introduction to Anthropology) 

 ศึกษาขอบเขตและเน้ือหาสาระของวชิามานุษยวทิยา ดา้นกายภาพ ดา้นสังคมและวฒันธรรม  

ศึกษาเปรียบเทียบระบบสังคมและวฒันธรรมของสังคมต่าง ๆ และ ศึกษาผลกระทบของ

ระบบเหล่าน้ีท่ีมีต่อพฤติกรรมของคนในสังคม  

A study of the scope and concerns of physical and socio - cultural anthropology, 

comparative studies of social and cultural systems in various societies, and the  impact of 

these systems on human behavior in society 

 

**ANT 2013    โบราณคดีเบ้ืองตน้                                        3(3-0-6) 

    (AN 213)     (Introduction to Archaeology) 

      ศึกษาขอบเขต  ความเป็นมาของโบราณคดี วธีิศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์                

ท่ีไดรั้บเกณฑแ์ละการจดัยคุสมยั ขอ้มูลทางโบราณคดีสมยัต่าง ๆ  ในประเทศไทย                 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อมนุษยแ์ละหลกัฐานทางโบราณคดี โดยแสดง            

ใหเ้ห็นถึงววิฒันาการทางวฒันธรรม  (ทศันศึกษานอกสถานท่ี) 

    A study of the scope and background of archaeology, human evolution and culture from 

archaeological evidence, the principles and classification of stages  of archaeology, 

archaeological data in various eras in Thailand, the study of the relationship between 

archaeology and humans, including discoveries and inventions. (fieldtrip included) 

 

ANT 2029  วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                                    3(3-0-6) 

(AN 229)   (Culture and Personality) 

ศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อกนัระหวา่งวฒันธรรมกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีท่ีสาํคญัทางจิตวทิยาสังคม 

ไดแ้ก่ ทฤษฎี กาํหนดบุคลิกภาพ การขดัเกลาทางสังคม  และทฤษฎีดา้นวฒันธรรม และ

บุคลิกภาพ 

A study of the influence between culture and personality as well as the important theories   

of  social psychology such as personality and socialization.   
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**ANT 2078   ครอบครัวและเครือญาติ                                    3(3-0-6) 

   (AN 278)  (Family and Kinships)              

      วเิคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม  อิทธิพลท่ี 

      มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัวและเครือญาติในประเทศต่าง ๆ  

      ดา้นชาติพนัธ์ุวทิยาและประวติัศาสตร์ โดยเนน้สังคมไทย     

      An analysis of the family as a social unit, social change and its effect on the family and       

      kinship system, family systems in various countries in respect of ethnology and history,      

      with an emphasis on Thai society. 

 

**ANT 3013   มานุษยวทิยากายภาพ                                      3(3-0-6)  

  (AN 313)    (Physical Anthropology) 

                   ศึกษาและวเิคราะห์ประวติัความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่ของสรีรวทิยา  กลไกท่ีทาํให ้

                  เกิดการววิฒันาการ ศึกษาเกณฑก์ารจดัลาํดบัชั้นของส่ิงมีชีวติ โดยเนน้สัตวป์ระเภทไพรเมท                          

และกลุ่มวานรท่ีคลา้ยมนุษย ์ (เอป)  รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มวานรท่ีคลา้ยมนุษย ์ 

ในปัจจุบนับางชนิด  ศึกษาเกณฑก์ารจดัลาํดบัชั้นของมนุษยย์คุต่าง ๆ  แนวความคิดเก่ียวกบั

ชาติพนัธ์ุและสีผวิ  ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการปรับตวัทางกายภาพและ 

วฒันธรรม 

An analytical study of the historical background of human society from an  anatomical 

perspective, the mechanisms causing evolution, the classification criteria of human beings, 

with an emphasis on primate and ape, human classification in various stages, the 

ethnological concepts and skin colors,  the relationship between human biology,  social, and 

cultural environments. 
 

  ANT 3027   ชนกลุ่มนอ้ย                                             3(3-0-6) 

  (AN 327)   (Minority Groups) 

                  ศึกษาลกัษณะความเป็นชนกลุ่มนอ้ย และสภาพท่ีเกิดข้ึน วเิคราะห์ความสัมพนัธ์                                

ระหวา่งชนกลุ่มใหญ่กบัชนกลุ่มนอ้ยโดยเนน้ปฏิกิริยาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีตอบโตต่้อชนกลุ่ม

ใหญ่ สภาพของปัญหาชนกลุ่มนอ้ย แนวทางและนโยบายท่ีใชแ้กปั้ญหา โดยเฉพาะศึกษาชน

กลุ่มนอ้ยกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย 

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

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

minority reaction to the majority groups, the problematic conditions of minority groups, and 
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measures and policies in problem solving with an emphasis  on the various minority groups 

in Thai society. 

 

**ANT 3050  สังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                  3(3-0-6) 

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

                    ศึกษาสังคมและวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

                      รวมถึงการผสมผสานทางเช้ือชาติและวฒันธรรม ศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมในรูปการ 

                    แพร่กระจาย การยอมรับ การขดัแยง้ การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัให้ เขา้กบัวฒันธรรมใหม่ 

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

and political perspectives including racial  mixtures and cultural assimilation, the influence 

of cultural diffusion, acceptance conflicts, social change, and adaptation to new cultures. 

 

ANT 3053  สังคมและวฒันธรรมเกาหลี                                  3(3-0-6) 

(AN 353)    (Korean Society and Culture) 

ศึกษาโครงสร้างสังคมและวฒันธรรมของเกาหลีตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบนั วิเคราะห์วถีิการ      

ดาํเนินชีวติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเกาหลี  เนน้ศึกษาเร่ืองครอบครัว การบูชา

บรรพบุรุษ  การจดัระเบียบทางสังคมและชุมชน รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง             

A study of the social structure and culture of Korean society from the past to the present, the 

ways of living and customs, including socio-economic and political development, with an 

emphasis on family, ancestral worship and social and community organizations. 

 

ANT 3054   สังคมและวฒันธรรมจีน                                     3(3-0-6) 

(AN 354)   (Chinese Society and Culture) 

                   ศึกษาสังคมจีนในศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถือวา่เป็นสังคมเชิงซอ้น ก่อน

สมยัใหม ่เก่ียวกบัครอบครัว เครือญาติ หมู่บา้น และระบบทอ้งถ่ิน องคก์ารท่ีเป็นทางการและ

องคก์ารอาสาสมคัร การจดัช่วงชั้นทางสังคม การจราจรภาพทางสังคม ศาสนา อุดมการณ์ 

และค่านิยม 

   A study of Chinese society in the nineteenth and early twentieth centuries - a time 

considered    as complex pre-modern society-concerning family, kinship, village and local 

system, formal  and volunteer organizations, social stratification, social mobility, religion, 

ideology, and values. 
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**ANT 3055  สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น                                    3(3-0-6) 

   (AN 355)  (Japanese Society and Culture)                

                  ศึกษาโครงสร้างทางสังคมของญ่ีปุ่น วเิคราะห์วถีิการดาํเนินชีวติความเป็นอยูข่องชาวเมือง

และ  ชาวชนบทในอดีตจนถึงปัจจุบนั เนน้เร่ืองครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ    การจดั

ระเบียบทางสังคม และชุมชน กระบวนการกลายเป็นเมืองและความทนัสมยั 

   A study of the social structure of Japan, and an analysis of the ways of life of  urban and 

rural people from the past to the present; emphasis is on the family, ancestral worship, 

social and community organization, urbanization and modernization. 

 

ANT 3056   สังคมและวฒันธรรมอินเดีย                                  3(3-0-6) 

(AN 356)  (Indian Society and Culture) 

                   ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างของสังคมและวฒันธรรมอินเดีย ขนบธรรมเนียมประเพณี   

                   สถาบนัทางสังคม ระบบวรรณะ ระบบความเช่ือ อิทธิพลของศาสนาและวถีิการดาํเนิน                     

ชีวติของชาวอินเดีย 

    A study and analysis of the social structure and culture of India, customs, social institutions,     

    caste system, belief systems, religious influence, and the Indian ways of life. 

 

ANT 3057  สังคมและวฒันธรรมไทย                                    3(3-0-6) 

(AN 357)   (Thai Society and Culture) 

                  ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างของสังคมและวฒันธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ

เช่ือ ค่านิยม สถาบนัสาํคญัของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดาํเนินชีวติ การเปล่ียนแปลง 

ของกลุ่มและวถีิการดาํเนินชีวติของคนไทย 

     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. 

 

ANT 3058   สังคมและวฒันธรรมแอฟริกา                                 3(3-0-6) 

(AN 358)    (African Societies and Cultures) 

                   ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างของสังคมและวฒันธรรมแอฟริกา การเปล่ียนแปลงจากปัญหา 

                   ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

A study and analysis of the social structures and cultures of Africa, as well as the changes   

occurring from social, economic, and political problems. 
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**ANT 3059  สังคมและวฒันธรรมลาตินอเมริกา                             3(3-0-6) 

   (AN 359)  (Latin American Societies and Cultures) 

                  ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างของสังคมและวฒันธรรมลาตินอเมริกา การเปล่ียนแปลงจากปัญหา   

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

     A study and analysis of the social structure and cultures of Latin America, as well as the  

changes deriving from social, economic and political problems. 

 

ANT 3065  มานุษยวทิยาเมือง                                        3(3-0-6) 

(AN 365)   (Urban Anthropology) 

                   ศึกษาโครงสร้างทางสังคม วฒันธรรม และกระบวนการกลายเป็นเมือง เนน้บทบาทของชาว 

ชนบทท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองกบัการพฒันาทางการเมือง

และเศรษฐกิจ บทบาทขององคก์ารอาสาสมคัร การปรับตวัของกลุ่มครอบครัว       และเครือ

ญาติให้เขา้กบัชีวติแบบเมือง  ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเมืองศูนยก์ลางในภูมิภาคเอเชีย   

แอฟริกา และลาตินอเมริกา     

    A study of social structures, culture and urbanization, with an emphasis on the role of rural  

people migrating to the city, the relationship between politics and economic and political 

development, the roles of volunteer organizations, the adaptation of family and  kinships to 

urban life; special attention is given to the central cities of Asia, Africa and Latin America. 

 

  ANT 4023  สังคมกบันิทานพื้นบา้น                                      3(3-0-6) 

 (AN 423)   (Society and Folktales) 

                   ศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสังคม  การควบคุมทางสังคมท่ีมีอยูใ่นนิทานพื้นบา้นไทยโดย

ใชนิ้ทานพื้นบา้นไทยเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการทางสังคม 

     A study of socialization and  social control in Thai folktales that  reflect the social 

processes. 

 

  ANT 4053  วฒันธรรมโลก                                           3(3-0-6) 

  (AN 453)   (Global Culture) 

                   ศึกษาการเกิดวฒันธรรมชาติ กระบวนการกลายเป็นวฒันธรรมโลก ปัญหาและ  ผลกระทบ

จากการกลายเป็นวฒันธรรมโลก 

A study of the origin of national culture, the processes of  becoming a global culture,  the   

     problems and impacts of globalization. 
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ANT 4054    กลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินไทย                                  3(3-0-6) 

(AN 454)   (Local Ethnic Groups of Thailand) 

                  ศึกษาประวติัความเป็นมาทางชาติพนัธ์ุ การตั้งถ่ินฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง         

                  ของชนต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินไทย การกลืนกลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม 

    A study of the historical background of ethnos, settlement,  economic and political  

conditions of various local ethnic groups, racial and cultural assimilation. 

 

ANT 4058  ชาวเขาในประเทศไทย                                    3(3-0-6) 

(AN458)     (Hill Tribes of Thailand) 

                   ศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ สังคม และวฒันธรรมของชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ในประเทศ 

                   ไทย  ความขดัแยง้ทางอตัลกัษณ์ของเผา่  ความสัมพนัธ์ของประชากรในเผา่ต่าง ๆ  อุดมการณ์     

การเปล่ียนแปลง และปัญหาในการพฒันาดา้นสังคมกบัเศรษฐกิจ 

    A study and analysis of the physical, social and cultural characteristics of the hill tribes of 

Thailand, their tribal identity conflicts, their  relationships in various groups, ideology,  

change and their social problems and economic development. 

 

ANT 4059   สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                               3(3-0-6) 

(AN 459)    (Thai Local Society and Culture) 

                 ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ของประเทศ 

ไทยโดยเนน้ระบบวฒันธรรมซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  

     A study and analysis of the social structures, economies, and politics in  various Thai   

localities, with an emphasis on their unique cultural systems and  social and cultural 

changes. 

 

    **ANT 4069   มานุษยวทิยาประยกุต ์                                     3(3-0-6) 

 (AN 469)  (Applied Anthropology) 

                  ศึกษาการประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา   เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ วางแผน และ

เสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

A study of an application of principles and anthropological theories  to the analysis, 

planning and  problem solving suggestions. 

 



                                                                                                                                                                   

 
89 

ANT 4078  วฒันธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ                          3(3-0-6) 

(AN 478)   (Culture and Economic Behavior) 

                   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั   

ศึกษาวฒันธรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์น แหล่งทรัพยากรต่างๆ   การใชเ้งินตรา การแลกเปล่ียน

สินเช่ือและหน้ีสิน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพฒันาทางเศรษฐกิจใน

ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา 

    A study of the theoretical concepts of culture related to economic behavior from the past to  

the present, properties, various resources,  use of money , exchange, credit and debit, the 

social and economic roles of the market, and economic development in developing 

countries. 

 

1.4 คําอธิบายในหมวดวชิาสังคมวทิยา 

SOC 1003 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 

(SO 103)    (Introduction to Sociology and Anthropology) 

 ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวทิยาและ 

มานุษยวทิยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัทางสังคม วฒันธรรม

และแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ของ

คนในสังคมในแง่ต่างๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรมเบ่ียงเบน การควบคุม

ทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคม การนาํเอาความรู้ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

ไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

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. 
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**SOC 1005   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 

 (SO 105)  (Sociology and Anthropology for Tourism)  

 (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียว) 

 ศึกษาสังคมและวฒันธรรมในมิติการท่องเท่ียว โดยเนน้ดา้นโครงสร้างทางสังคม วฒันธธรรม 

ตลอดจนระบบนิเวศน์ ทั้งในดา้นส่งเสริมและควบคุมการท่องเท่ียว ศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบ

จากการจดัการท่องเท่ียว ตลอดจนประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาในการ

อธิบาย และตีความปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นผลมาจากการท่องเท่ียว 

 A study of society and culture in the scope of tourism, with an emphasis on social structure, 

culture, as well as ecosystem, both promoting and controlling tourism. An analysis of the 

impact of regulating tourism, together with an application of sociological and 

anthropological theories to explicate and interpret socio-cultural phenomena as a result of 

tourism.   

 

**SOE 1014   สังคมวทิยาทัว่ไป 3(3-0-9) 

(SOE 114)  (General Sociolgy) 

 (สาํหรับนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์) 

 ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม หวัขอ้สาํคญัท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ แนวความคิด    

ทัว่ไปของสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา การศึกษาเร่ืองสังคม การจดัระเบียบทางสังคม  

สถาบนัทางสังคม วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยก์บั 

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ  การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบ 

2ทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรมเบ่ียงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม การนาํเอาความรู้ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นสังคมปัจจุบนั 

A study of humans and society: general sociological and anthropological concepts,  society, 

social organizations, social institutions, culture and patterns of human behavior in society, 

humans and environment, the 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  present day societies.  
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SOC 2001  สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา    3(3-0-6)  

(SO 201)    (Statistics and Computer Programs for Sociological and Anthropological Research)

 ศึกษาสถิติพื้นฐานเพื่อใชใ้นการวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  รวมถึงการใช ้  

                  คอมพิวเตอร์เพื่อการวจิยั 

A study of fundamental  statistics for sociological and anthropological research,              

including an  application of computer program for social  research. 

 

SOC 2024  สังคมกบัภาษา 3(3-0-6) 

(SO 224)    (Society and Language) 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาและสังคมของชนต่างวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ของภาษา 

กบัปัจจยัต่าง ๆ  ในสังคม ไดแ้ก่ ภาษากบัสถานภาพทางสงัคม  การเลือกปฏิบติัทางสังคม 

ศึกษาอิทธิพลของภาษาต่อสังคมและการประยกุตใ์ชภ้าษาในการแกปั้ญหาสังคม 

A study of the relationships between language and society in minority groups,  language and 

various factors in society, such as social status and  discrimination,  influences of language 

on society,  and the application of language to social problem solving. 

 

  SOC 2033  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม                        3(3-0-6) 

  (SO 233)  (Social and Cultural Change) 

                  ศึกษาทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม สาเหตุและปัจจยัการเปล่ียนแปลง 

และผลท่ีมีต่อการต่อตา้น การยอมรับการเปล่ียนแปลง เนน้การเปรียบเทียบสังคมตะวนัตกกบั

สังคมตะวนัออก รวมถึงศึกษาสาเหตุ ปัจจยั และผลการเปล่ียนแปลงตามแผน    

    A study of the theories of social and cultural change, the causes of changing factors and  

results, and the effects on resistance and change acceptance,  with an  emphasis on the 

comparison of western and eastern societies,  including study of the causes, factors and 

results of planned changes.  

 

 **SOC 2035  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม         3(3-0-6) 

    (SO 235)  (Social Change and Development in the Third World) 

                   ศึกษาการเปล่ียนแปลงและการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมือง 

                   ของประเทศโลกท่ีสาม หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึงปัจจุบนั 

     A study of change and development in the context of economic, social, cultural and political   

development in the Third World after the World War II to the present. 
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 SOC 2043  ประชากรศาสตร์                                         3(3-0-6) 

 (SO 243)   (Demography)                  

                   ศึกษาและวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัสาเหตุของ                       

                   การเปล่ียนแปลงในขนาด   อตัราการเพิ่ม องคป์ระกอบทางประชากรและการกระจายของ   

ประชากร   แนวโนม้ของการเจริญพนัธ์ุ การตาย และการยา้ยถ่ิน โดยมุ่งพิจารณาทั้ง

ความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม และนโยบายประชากรเป็นหลกั 

    A study and scientific analysis of the factor concerning causes of change in population size,  

growth rate, population composition and distribution, trends of fertility, mortality and  

migration, with an emphasis on the relationship between socio-cultural factors and 

population policy. 

   

**SOC 2044  มนุษยนิเวศวทิยา                                         3(3-0-6) 

(SO 244)  (Human Ecology) 

                   ศึกษาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมี 

                   ต่อการพฒันาการทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ การใชท่ี้ดิน การขยายตวัของ 

                  ประชากร   ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะท่ีมีผล   

                  ต่อคุณภาพของชีวิต ศึกษานโยบายสังคมและการควบคุมทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 

    ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสังคมไทย 

    A study and analysis of the relationships between humans and the environment, the 

influence of environment on development in respect to societies, culture and economy, use 

of land, population growth, and the impacts of advanced technology on the environment, in 

particular  on the quality of life; an emphasis is on social policy and social control 

concerning environmental problems in Thai society. 

 

*SOC 2062 การคุม้ครองทางสังคม         3(3-0-6) 

   (Social  Protection)  

ศึกษาแนวคิดการคุม้ครองทางสังคม นโยบาย กฎหมายและกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

ทางสังคมของไทย โดยเนน้ระบบการคุม้ครองทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาและการคุม้ครองทางสังคมในปัจจุบนัและ

แนวโนม้ในอนาคต 
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A study of social protection concepts, including policies, laws and  mechanisms and future 

trends of their development in Thai society, with an emphasis on  social protection that has 

an impact on the target groups and the people concerned. 

 

SOC 2063 สังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                                3(3-0-6) 

(SO 263)  (Introduction to Social Work) 

     ศึกษางานสังคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้ การพฒันาวธีิการปฏิบติังาน ทฤษฎีและหลกัการใน  

     การปฏิบติังาน และการประยกุตใ์ชง้านสังคมสงเคราะห์ในกิจกรรมทางสังคม 

    An introductory study of social work and development in social work performance,  

theories  and principles in social work, and the application of social work to social activities. 

 

SOC 2064 สวสัดิการสังคม                                       3(3-0-6) 

 (SO 264)  (Social Welfare) 

    ศึกษางานสวสัดิการสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสงเคราะห์ การบริการทางสังคม                  

การสังคมสงเคราะห์ และความมัน่คงทางสังคม ประวติัความเป็นมาของงานสวสัดิการสังคม   

  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องคก์ารสังคมสงเคราะห์  ภาครัฐบาลและเอกชนท่ีมีหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ประชาชนรวมทั้งการประกนัสังคม 

    A study of social welfare concerning public welfare, social service, social work, social   

security, and the historical background of social welfare in Thailand and abroad, as well as 

social work in government agencies and the private sectors concerning public service and 

social insurance. 

 

SOC 2065 ปัญหาสังคม                                             3(3-0-6) 

(SO 265)    (Social Problems) 

    วเิคราะห์สภาวะสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของสมาชิก   

โดยศึกษาปัญหาสังคมต่าง ๆ   เก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบน   ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหา

ทางเพศ  โสเภณีและการวา่งงาน    ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

   An analysis of the social conditions and the impact of social changes on human 

relationships,  with an emphasis on the various problems concerning deviant behavior, 

drugs, crime, sexual problems, prostitution, and unemployment , including problem- solving 

procedures. 
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SOC 2066  สังคมวทิยาชนบท                                         3(3-0-6) 

(SO 266) (Rural Sociology) 

     ศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีท่ีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐานทางสังคมวทิยาชนบท ความสัมพนัธ์ 

    ระหวา่งระบบสังคมกบัวฒันธรรม กระบวนการเปล่ียนแปลง และการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่งชนบทกบัเมือง 

A study  of the concepts of the major social theories that are the basis of rural sociology, the   

relationships between social and cultural systems, process of change, and interdependence 

of  rural and urban societies. 

 

SOC 2067 สังคมวทิยาเมือง                                         3(3-0-6) 

(SO 267)    (Urban Sociology) 

     ศึกษาระบบสังคมและวฒันธรรม โครงสร้าง หนา้ท่ีและกระบวนการการเปล่ียนแปลงของ 

     สังคมเมืองโดยเนน้การกลายเป็นเมืองในประเทศไทย และประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ 

    A study of socio-cultural and   structural- functional systems, as well as the process of 

change  in urban societies, with an emphasis  on urbanization in Thailand and other 

developing countries. 

 

SOC 2068 การแกไ้ขปัญหาเชิงสร้างสรรค ์                              3(3-0-6) 

(SO 268)    (Creative Problem Solving) 

     ศึกษาขอ้เทจ็จริงพื้นฐานทางสังคมท่ีสาํคญัเพื่อนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาและแกไ้ข 

ปัญหาของบุคลากร ปัญหาส่วนบุคคล และปัญหาขององคก์าร รวมทั้งการวางโครงการ           

เพื่อแกไ้ขปัญหา  

    A study of basis of social facts with an application to problem analysis, personnel , personal  

and  organizational problems  as well as  program planning for problem solutions. 

 

  SOC 2083   การจดักลุ่มในสังคม                                       3(3-0-6) 

  (SO 283)  (Group Organization) 

                  ศึกษาพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักลุ่มต่าง ๆ ในสังคม กระบวนการติดต่อส่ือสาร 

                 ภายในและภายนอกกลุ่ม บทบาทของผูน้าํ การตดัสินใจ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

                  ของกลุ่ม รวมทั้งผลท่ีเกิดจากการจดักลุ่มโดยเนน้สังคมไทย 

    A study of the behavior concerning various group classifications in societies, 

communication  processes within and out of groups, the role of leadership, decision-making,   
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and group solidarity, including the effects of group classification with particular reference to 

Thai society. 

 

 SOC 2084  การเบ่ียงเบนทางสังคม                                    3(3-0-6) 

 (SO 284)   (Social Deviance) 

     ศึกษาโครงสร้างสังคมและวฒันธรรม  มูลเหตุของการเปล่ียนแปลง  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด 

     ความเส่ือมโทรม และการเบ่ียงเบนทางสังคม โดยศึกษาจากตวับุคคล ครอบครัวและชุมชน  

     และศึกษาประเภทการเบ่ียงเบนทางสังคม 

     A study of socio-cultural structures, the causes of change, factors contributing to social  

deterioration and  deviance, with an emphasis on individual, family, community, and             

types of social deviance. 

 

SOC 2091 ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 1              3(3-0-6) 

(SO 291)    (Research Methods in Sociology and Anthropology 1) 

    ศึกษาทฤษฎีและระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา การออกแบบงานวจิยั 

     และใชก้ลวธีิต่าง ๆ ในการวจิยั 

     A study of theories and research methods in Sociology and Anthropology, research designs,  

and the application of various research techniques to research work. 

 

  SOC 3035 การพฒันาชุมชน                                          3(3-0-6) 

  (SO 335)  (Community Development) 

     ศึกษาโครงสร้าง ลกัษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลกัการและเป้าหมายของ 

                   การพฒันาชุมชน ศึกษากระบวนการในเร่ืองการวางแผนพฒันาการของชุมชนใหญ่และ 

                   ชุมชนเล็ก โดยเนน้ประเทศไทย 

     A study of the community structure,  nature, meaning, philosophy, concepts, principles of  

development goals, and the processes of developmental planning, both in large and small 

communities  with particular reference to Thailand. 

 

 SOC 3036 ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท                            3(3-0-6) 

(SO 336)  (Agribusiness and Rural Development) 

ศึกษาธุรกิจการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในประเทศพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันา  เนน้

บทบาท ของธุรกิจการเกษตรท่ีมีต่อการพฒันาชนบทในประเทศไทย 
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A study of the various forms of agribusiness both in developed and  underdeveloped 

countries,  with an  emphasis  on the impacts of agribusiness on the rural development of 

Thailand. 

 

SOC 3037   ความยากจนกบัการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม             3(3-0-6) 

(SO 337)   (Poverty and Development in the Third World)                  

                  ศึกษาปัญหาความยากจนกบัการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม 

   A study of the problems of poverty and development in the Third World. 

 

*SOC 3038  วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6) 

(Rice Culture) 

 (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาชาวนาศาสตร์ เปิดสอนในนามคณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา)  

ศึกษาแหล่งกาํเนิดขา้วไทยจากตาํนานและหลกัฐานทางโบราณคดี แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม

ข้าว  พิธีกรรมและความเช่ือเก่ียวกับข้าว วฒันธรรมข้าวแบบดั้ งเดิมกับวฒันธรรมข้าว

สมยัใหม่ ความสัมพนัธ์ของขา้วกบัการจดัระเบียบทางสังคมและการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม 

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิตขา้วจากอดีตถึงปัจจุบนั  ตลอดจนผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมขา้วท่ีมีต่อวถีิชีวติของชาวนาไทย 

A study of genesis of Thai rice from legends and archaeological evidence,  concepts of rice  

culture, rituals and beliefs of rice, prototypical and modern rice culture, its relationship to 

social organization and stratification, process and technology of rice production from the 

past to the present, as well as the impact of change of rice culture on Thai peasants’ ways of life. 

 

SOC 3045 การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง                    3(3-0-6) 

(SO 345)    (Public Health and Urban Human Ecology) 

                   ศึกษาสภาพของมนุษยนิเวศวิทยาในเมือง ประวติัการแพทย ์วตัถุประสงคข์องการแพทย ์   

                   เพื่อการรักษาสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพใหเ้ขา้สู่สภาพปกติเม่ือมีความเจบ็ป่วยเกิดข้ึน กบั 

                   บรรเทาความเจบ็ปวด โดยมุ่งส่งเสริมการรักษาสุขภาพ    

     A study of human ecological conditions in urban society, medical history, medical objectives  

in health care, health rehabilitation and pain relief,  particularly  the enhancement of health care.  
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 SOC 3063 สังคมวทิยาคลินิก                                         3(3-0-6) 

(SO 363)   (Clinical Sociology) 

                ศึกษาประยกุตท์ฤษฎีจิตวทิยาสังคม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนและสังคม ความ 

                สาํคญัของบทบาท  สถานภาพ ค่านิยม และทศันคติของบุคคลในกลุ่ม พิจารณากลวธีิ       

                ในการแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสังคม 

A study and  application of social psychological theories to human behavior and society,  

emphasizing the   importance of role , status, values, and individual attitudes in groups;                

an  emphasis is on strategies in  problem solving concerning the interrelationships of             

people and society. 

 

SOC 3064 สังคมวทิยาทางปัญญา                                      3(3-0-6) 

(SO 364)  (Sociology of Intellectual Life) 

   ศึกษาสถานภาพและบทบาททางปัญญาของนกัสังคมวทิยาท่ีสาํคญั วเิคราะห์ 

                 ความสัมพนัธ์ทางหนา้ท่ีของกระบวนการและโครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม รูปแบบของชีวติ

ทางปัญญา   ระบบปรัชญา   ผลงานรูปแบบต่าง ๆ 

   A study of the intellectual status and role of the  major sociologists, the functional correlation 

of   social    processes and various social structures, and the patterns of intellectual life, 

philosophical systems and   various forms of works. 

 

*SOC 3066 สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 3(3-0-6) 

  (Buddhist Social Work)  

                   ศึกษาแนวคิด หลกัการ วธีิการ เป้าหมายของการสังคมสงเคราะห์ตามหลกัคาํสอนใน 

     พระพุทธศาสนา  บทบาทดา้นการสังคมสงเคราะห์ขององคก์ารทางพระพุทธศาสนา 

     และการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในงานสังคมสงเคราะห์ 

A study of concepts, principles, methods,  purposes of  social work based  upon Buddhist  

approach,  roles of social work in Buddhist organizations and the application 

of Buddhist teaching in social work. 
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SOC 3067 สังคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั                              3(3-0-6) 

(SO 367)    (Sociology of Aging) 

                  ศึกษาภาวะการเขา้สู่วยัสูงอายใุนแต่ละสังคม ลกัษณะการปรับตวัเพื่อความพร้อมใน 

                  การเขา้สู่สังคม ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ การยอมรับบทบาท  ประสิทธิภาพของผูสู้งอาย ุ ใน

สถาบนัทางสังคมและการใหส้วสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ  

    A study of the aging conditions in  various societies, the nature of the aging population’s  

adaptation in society, theory of aging,  role acceptance , the efficiency of the aging in social 

institutions, and social welfare for the aging. 

 

SOC 3068  ปริทรรศน์เก่ียวกบัความตาย                                 3(3-0-6) 

(SO 368)    (Perspectives on Death) 

                   ศึกษาความหมาย สาเหตุ สถานภาพ บทบาทของ "ความตาย" การกล่าวขวญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                   กบัระบบวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความเช่ือ ค่านิยม บรรทดัฐาน สถาบนัและวธีิการปฏิบติั  

                   ทั้งสังคมไทยและสังคมอ่ืน  

     A study of the meanings, causes, status,  role and cultural  systems concerning “death” :  

beliefs, values  and norms, institutions and practices  in  Thai and other societies. 

 

SOC 3069  สังคมวทิยาสุขภาพและการแพทย ์                             3(3-0-6) 

(SO 369)    (Sociology of Health and Medicine) 

                  ศึกษาอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อความหมายของภาวะสุขภาพปกติและไม่ปกติและสภาวะต่าง 

ทางสังคมวฒันธรรมท่ีมีส่วนทาํใหเ้กิดโรคหรือพยาธิสภาพ   การจดัระบบ การรักษาพยาบาล 

การป้องกนัโรค สถาบนัการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย ์   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

แพทยแ์ละคนไข ้ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล แหล่งบริการสุขภาพ ปัญหาและการแกไ้ข 

A study of the influences of society on  meanings of normal and abnormal health conditions,   

the various social and cultural conditions which cause diseases, the  management of health 

care systems, the prevention of diseases, educational  institutions, and medical personnel, 

with an emphasis on consideration of the relationships between doctors and patients, health 

care expenditures, health service agencies, health problems and problem solving. 
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SOC 3074   สังคมวทิยาการศึกษา                                      3(3-0-6) 

(SO 374)    (Sociology of Education) 

                  ศึกษาความสัมพนัธ์ของการศึกษากบัสังคมวทิยาและศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีมีคุณูปการต่อสังคม 

                  ปัจจุบนั คุณค่าของการศึกษาท่ีมีต่อบุคคลและสังคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการขดัเกลา 

                 ทางสังคม  การศึกษาในการพฒันา ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัครอบครัว  

                  ชุมชนและสังคม 

    A study of the relationships among education, sociology and other sciences that contribute to  

contemporary  society, the effects of educational values on individuals and society, with an 

emphasis on socialization, education in development, and as well as relationships among 

education, family,  community and society. 

 

  SOC 3075 สังคมวทิยาเยาวชน                                       3(3-0-6) 

 (SO 375)   (Sociology of Youth) 

                  ศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนต่อสังคม กระบวนการขดัเกลาทางสังคมของ 

                  เยาวชน การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อเยาวชนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดย 

                  ศึกษาทั้งสาเหตุและวธีิการแกไ้ข 

    A study of the roles and duties of youth in society, the socialization of youth, the impacts of   

social changes on youth, and the arising problems; emphasis is on  causes and problem -

solving procedures. 

 

SOC 3076 สังคมวทิยาศาสนา                                        3(3-0-6) 

(SO 376)    (Sociology of Religion) 

             ศึกษาขอบเขตและเน้ือหาของสังคมวทิยาศาสนา ทฤษฎีการเกิดศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัสังคม โครงสร้างของศาสนา ความเช่ือและการแสดงออกทาง

พฤติกรรมดา้นศาสนา อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม ความสัมพนัธ์ ระหวา่งศาสนากบัสถาบนั

อ่ืน ๆ รวมทั้งวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ 

    A study of the scope and matters of the sociology of religion, including the theories of the 

origin of religions, the interrelationships of religion and society, religious structures, beliefs 

and religious practice in society, religious influence on the society and the relationships 

between religion and other institutions, including culture concerning various forms of religion.  
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  SOC 3078  สังคมวทิยาสตรี                                          3(3-0-6) 

 (SO 378)  (Sociology of Women) 

                ศึกษาขอบเขตของวชิาและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมาของสิทธิ บทบาทและ สถานภาพ 

                ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โอกาสในงานอาชีพของสตรีท่ีเปล่ียนแปลงมา จนสมยัปัจจุบนั 

การรวมตวัเป็นกลุ่มและขบวนการสตรีโดยเฉพาะท่ีเขา้มามีส่วนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นค่านิยม ความคิด ความเช่ือ เก่ียวกบับทบาทของชายและหญิงแนวโนม้ของสตรีในอนาคต 

ศึกษาทั้งในโลกตะวนัตกและตะวนัออก 

A study of the scope and sciences concerning background changes in the right, status and 

roles  of women   in the context of socio- economic, political and employment opportunities 

from the past to the present;   emphasis is on group formation and the women’s movement, 

the causes of changes in values, ideas, and   beliefs concerning the  men and women’s role 

in the  future in Western and Eastern societies. 

 

 SOC 3079  สังคมวทิยาพุทธศาสนา                                     3(3-0-6) 

  (SO 379)  (Sociology of Buddhism) 

   ศึกษาสถาบนัพุทธศาสนา อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธ

ศาสนากบัสังคม วเิคราะห์พุทธศาสนาในดา้นการรวมกลุ่ม การแยกเป็นนิกาย และการจดัตั้ง

องคก์ารพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ 

A study of Buddhism institutions emphasizing the influence of Buddhism on Thai society, 

the interrelationships of Buddhism and society, an analysis of Buddhism with  respect to 

group formation, denominations,  and the establishment of Buddhist organizations in 

various forms. 

 

**SOC 3083   การจดัระเบียบทางสังคม                                   3(3-0-6) 

(SO 383)   (Social Organization) 

                 ศึกษาระบบสังคม บรรทดัฐาน สถานภาพ บทบาทของกลุ่ม และสถาบนัสังคม  โดยเนน้ถึง

ผลกระทบของการจดัระเบียบสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล  การจราจรภาพทาง 

                  สังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

A study of the social systems, norms, status and roles of groups and social institutions, with   

an emphasis on the effects of social organization on individual behavior, social mobility and 

social changes. 
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SOC 3084  พลวตัทางองคก์าร                                       3(3-0-6) 

(SO 384)    (Organization Dynamics) 

                   ศึกษาทฤษฎีองคก์าร และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์  ทาํนาย วนิิจฉยั และ 

     วางแผนโครงการ 

     A study of the theory of organization and related research and the application of this to an     

analysis, prediction; emphasis is on diagnosis and program planning. 

 

SOC 3085 การควบคุมทางสังคม                                      3(3-0-6) 

(SO 385)    (Social Control) 

                  ศึกษาความเป็นระเบียบทางสังคม การควบคุมสังคมโดยใชว้ธีิการขดัเกลาทางสังคม ศึกษา

การควบคุมทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ องคก์าร ตลอดจนการควบคุมในระดบั

สังคมระหวา่งสังคมและปฏิกิริยาต่อการควบคุมทางสังคม 

    A study of social order, social control by means  of socialization and social control in primary  

and secondary group and organizations, as well as reactions to social control. 

 

SOC 3086   การจดัช่วงชั้นทางสังคม                                3(3-0-6) 

(SO 386)     (Social Stratification) 

                  ศึกษาความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกนัของคนในสังคม ลกัษณะและผลของความไม่ 

เทียมกนั ประเภทและทฤษฎีการจดัช่วงชั้นทางสังคม การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสงัคม 

โดยเนน้วธีิการ  ปัจจยัและผลท่ีเกิดจากการจราจรภาพทางสังคม 

A study of the differentiation and inequality of people in society, the nature and effects of this  

inequality, the types and theories of stratification, the changes of social status, with particular 

reference to Thai  society ; an emphasis is on the methods, factors and impacts of social 

mobility. 

 

  SOC 3087  พฤติกรรมรวมหมู่                                         3(3-0-6) 

 (SO 387)    (Collective Behavior) 

                   ศึกษาขอบข่ายและเน้ือหาของพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดกลุ่มทั้งดา้น

สังคมวทิยาและจิตวทิยาสังคม อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมรวมหมู่ การระบาดทาง

อารมณ์ ข่าวลือ มติมหาชน การโฆษณาชวนเช่ือ ขบวนการทางสังคมในสังคมไทย 

     A  study of the scope and matters of collective behavior, theories related to the origin of  

groups  in Sociology and Social Psychology, the various influences affecting collective 
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behavior, emotional contagion, rumor, public opinion, propaganda, and social movements in 

Thai society. 

 

SOC 3094 วธีิการวจิยัสาํรวจ 3(3-0-6) 

(SO 394)    (Survey Research Methods) 

                ศึกษาวธีิการวางแผนการสาํรวจ การสุ่มตวัอยา่ง การสร้างแบบสอบถาม  การเก็บรวบ 

               รวมขอ้มูลในสนาม การจดัระเบียบขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ เพื่อจดั 

               ทาํตารางและหาขอ้สรุป 

A study of survey planning, sampling, the design of questionnaires, the  collection of data in 

field work, data processing, the statistical analysis of data tabulation and drawing 

conclusions. 

 

*SOC 3095 การวจิยัเชิงคุณภาพทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 

               (Qualitative Research in Sociology and Anthropology) 

ศึกษากระบวนทศัน์การวิจยัเชิงคุณภาพ ระเบียบวธีิวจิยั แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผน

การวจิยั กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยั รวมทั้ง 

  คุณธรรมและจรรยาบรรณในการวจิยั   

A study of paradigm of qualitative research, research methodology, concepts and theories, 

research planning, data collection, data analysis, research report writing, including moral 

and research ethics. 

 

 SOC 4033 สังคมวทิยาการพฒันา                                      3(3-0-6) 

 (SO 433)   (Sociology of Development) 

                  ศึกษาแนวความคิดทางดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาในการพฒันาจากสังคมดั้งเดิมไปสู่

สังคมสมยัใหม ่ศึกษาแม่แบบการพฒันาของสังคมต่างๆ และแนวความคิดทางการพฒันาใน

ทรรศนะต่าง ๆ 

     A study of sociological and anthropological concepts in development  from primitive society  

to modern society, the models of  development in various societies, and the concepts of  

development in various opinions. 
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SOC 4034 นโยบายและการวางแผนสังคม                               3(3-0-6) 

(SO 434)   (Social Policy and Planning) 

                  ศึกษาและวเิคราะห์นโยบายและการวางแผนของสังคมต่างๆ การเปล่ียนแปลง  ความสาํเร็จ 

และความลม้เหลวของนโยบาย และการวางแผนสังคมของสังคมต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบ

นโยบายและการวางแผนสังคมของประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศท่ีกาํลงัพฒันา โดยเนน้

นโยบายและการวางแผนสังคมไทย    

    A study and analysis of policy and planning in various societies, the changes, 

accomplishments  and failures of policies and social planning in various societies; emphasis is 

on comparative studies of social policy and planning  in developed and developing countries, 

particularly in Thai social policy and planning. 

 

  SOC 4035 การวางผงัเมือง                                         3(3-0-6) 

 (SO 435)   (City Planning) 

                   ศึกษาการพฒันาและหนา้ท่ีของเมือง ความจาํเป็นในการวางผงัเมือง ความสัมพนัธ์ขององค ์

     สังคมต่าง ๆ    ต่อการวางแผนและวธีิการวางผงัเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางผงัเมืองกบั 

ส่ิงแวดลอ้ม  

     A study of the development and function of the city, the necessity of city planning, the  

relationships between planning of various social organizations and city planning, as well as 

city planning and the environment. 

 

SOC 4036 บทบาทสตรีในการพฒันา                                    3(3-0-6) 

(SO 436)   (Women's Role in Development) 

                  ศึกษาสถานภาพของสตรีในประเทศกาํลงัพฒันา บทบาทความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและ

การยกระดบัการครองชีพ โดยมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงสถานภาพสตรี ในบริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง 

    A study of the status of  women in developing countries and their potential role in raising 

local  productivity and living levels; emphasis  is on the status changes in  socio- economic 

and political context. 
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SOC 4046 สังคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                                      3(3-0-6) 

(SO 446)   (Sociology of Housing) 

               ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีอยูอ่าศยักบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์นโยบายต่าง ๆ                        

การดาํเนินงาน การ   จดัรูปแบบท่ีอยูอ่าศยั และปัญหาท่ีเกิดข้ึน การแกปั้ญหาเก่ียวกบั                  

ท่ีอยูอ่าศยัของสังคมต่าง ๆ 

A study of the relationships between housing and the human environment, the various 

policies  for implementation, the arising problems and problem solving concerning housing in 

various   societies. 

 

  SOC 4049  ปัญหาประชากร                                          3(3-0-6) 

  (SO 449)  (Population Problems) 

                  ศึกษาปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทาง

ประชากร ทั้งในสังคมไทยและสังคมอ่ืน ๆ รวมทั้งทฤษฎี นโยบาย และโครงการวางแผน

ครอบครัวแห่งชาติ 

    A study of the problems in  socio-economic and political context caused by population   

transition,  in Thai  and other societies; an emphasis is on theories, policies and national 

family planning programs. 

 

SOC 4064 สังคมวทิยาอาชญากรรมและการลงโทษ                         3(3-0-6) 

(SO 464)  (Sociology of Crime and Punishment) 

               ศึกษาพฤติกรรมและวิวฒันาการการกระทาํผิด และทศันะของนกัสังคมวทิยาท่ีศึกษาพฤติกรรม                

            การกระทาํผดิ ท่าทีของสังคมต่อพฤติกรรมดงักล่าว ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลใหเ้กิดการกระทาํผดิ  

การป้องกนัและการลงโทษ ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการการลงโทษ การทาํงานของ

หน่วยงาน การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิ 

A study of crime behavior, crime evolution,  sociologists’ attitude towards crime behavior,  

social reaction to crime behavior,  crime motivation, treatment and crime prevention,  

punishment processes, the performance of crime prevention agencies, and crime 

rehabilitation. 
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SOC 4065 สังคมวทิยาระบบโลก                                      3(3-0-6) 

(SO 465)   (Sociology of the Global System) 

                  ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ในระบบโลก บรรษทัขา้มชาติ วฒันธรรมและอุดมการณ์บริโภคนิยม เนน้

ศึกษาในประเทศโลกท่ีสาม 

A study of the various theories of the global system, multi-national companies, culture, and 

the  ideology of consumerism, with an emphasis on  the Third World. 

 

**SOC 4066  บทบาทตามเพศบุรุษและสตรี                                 3(3-0-6) 

(SO 466)   (Men and Women ’s Sex Roles) 

                  ศึกษาเก่ียวกบัสรีระ และสภาพสังคม ของบุรุษและสตรี ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความแตกต่างทาง 

     พฤติกรรม นิสัย  บทบาท โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเก่ียวกบัการ

ขดัเกลาทางสังคม ความคาดหวงั  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว และปัจจยัอ่ืน ๆ ในสังคม  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เปรียบเทียบบทบาท    ของบุรุษและสตรีในสังคมตะวนัตกและ

ตะวนัออก  

    A study of the anatomy of men and women, social conditions influencing various 

behaviors,  habits and roles, the social and cultural basis concerning socialization, 

expectations, family member roles and other societal factors from the past to the present and 

a comparison of men’s and women’s sex roles  in Western and Eastern societies. 

 

SOC 4067  สังคมวทิยาการส่ือสาร 3(3-0-6) 

(SO 467)    (Sociology of Communication) 

                  ศึกษากระบวนการส่ือความหมายของมนุษย ์ตั้งแต่ในสังคมดั้งเดิมและสังคมเชิงซอ้น 

    วตัถุประสงค ์บทบาท ความสาํคญัและอุปสรรคในการส่ือสาร โดยเนน้การส่ือสารท่ีใชถ้อ้ยคาํ 

ภาษาและท่ีไม่ใชถ้อ้ยคาํภาษา   สัญญาณและสัญลกัษณ์ บทบาทของการส่ือสารระหวา่งบุคคล  

การส่ือสารมวลชน รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อ  สังคมทางดา้นมติมหาชน การโฆษณาชวนเช่ือ  

การประชาสัมพนัธ์ และการควบคุมทางสังคม 

A study of the human communication process from primitive to complex societies,   

communication objectives and roles, the importance and obstacles of communication, 

verbal and nonverbal communication, signs and symbols, the role of personal and mass 

communication, the effects on society of public opinions, propaganda, public relations, and 

social control. 
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  SOC 4068  สังคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา                    3(3-0-6) 

  (SO 468)  (Applied Sociology in Development Program) 

                   ศึกษาประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีสังคมวทิยา เพื่อแกไ้ขปัญหาขององคก์ารหรือสถาบนั 

                  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาชนบท โดยเนน้เฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา 

    A study and application of principles and sociological theories intended to solve the 

problem  of organizations or institutions concerning rural development, with special 

emphasis on developing countries. 

 

  SOC 4073  สังคมวทิยาการทหาร                                      3(3-0-6) 

 (SO 473)  (Sociology of the Military) 

                  ศึกษาและวเิคราะห์สถาบนัการทหารโดยใชท้ฤษฎีทางดา้นสังคมวทิยา ศึกษาบทบาท 

                  ของทหารในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

    The application of sociological theories so as to study and analyze military institutions, 

with   comparative studies of a soldier’s role in  developing and developed countries. 

 

SOC 4074  สังคมวทิยาอาชีพ                                         3(3-0-6) 

(SO 474)   (Sociology of Occupations) 

 ศึกษาการประกอบอาชีพของมนุษย ์วเิคราะห์อาชีพในองคก์ารสมยัใหม่ เหตุผลการจดัตั้ง 

         อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ศึกษาความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม ตลอดจนการอาชีพในสังคมไทย  ความตอ้งการแรงงาน  การวา่งงาน 

               และการขายแรงงานในต่างประเทศ    

A study of human occupations in society, an  analysis of careers in modern organizations, 

the   reasons of establishment, obstacles and problem solving, and the relationships among 

occupations and socio-economic and political structures; special emphasis is on occupations 

in Thai society, manpower requirements, unemployment and labor exports to foreign 

countries. 

 

SOC 4075  สังคมวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(SO 475)  (Industrial Sociology) 

ศึกษาลกัษณะและประวติัความเป็นมาของสังคมอุตสาหกรรม  การปฏิวติัอุตสาหกรรม  การ

จดัระเบียบสังคมในระบบอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

กลายเป็นเมืองผลิตกรรมขนาดใหญ่ การแบ่งงานและความสัมพนัธ์ทางสังคม 
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A study of the nature and historical background of industrial society, the industrial 

revolution, social organization in industrial systems, and  the interrelationships between 

social change and urbanization in mass production, labor divisions and social relations. 

 

SOC 4076  สังคมวทิยากฎหมายและจริยธรรม                     3(3-0-6) 

(SO 476)   (Sociology of Law and  Ethics) 

                 วเิคราะห์ ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีเก่ียวโยงกบัการเกิดกฎหมาย การบงัคบัใช้

กฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงหนา้ท่ีของกฎหมายในสถาบนัดา้นกฎหมายต่าง ๆ จริยธรรม การ

ใชก้ฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการทางสังคม 

An analysis of social and cultural  factors concerning the origin of law, law enforcement, 

the  functions of law in various legal institutions, ethics and the application of law to the   

accomplishment of goals and social needs. 

 

  SOC 4077  สังคมวทิยาการเมือง                                      3(3-0-6) 

  (SO 477)   (Political Sociology) 

                   ศึกษาขอบเขตและกาํเนิดของศาสตร์สังคมวทิยาการเมือง เนน้พิจารณาความสัมพนัธ์                  

                   ระหวา่งสังคมกบัการเมือง แนวคิดทางสังคมวทิยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และ     

                   การเมือง การขยายตวัของลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เก่ียวกบัความ   

                   มัน่คงของระบอบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผูน้าํ และลกัษณะอาํนาจท่ีเกิดข้ึน เอกลกัษณ์  

                   ของสังคมไทยท่ีเอ้ืออาํนวยต่อความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจแห่งชาติ 

     A study of the scope and origin of political sociology with an emphasis on the consideration              

     of the relationships between society and politics, political socio-political concepts,                      

     socio-economic political causes, the extension of political and economic systems in various  

     forms concerning the security of democracy, leaderships, and existing power; further   

     emphasis is on the uniqueness of Thai society in enhancing its security and national power. 

 

*SOC 4078 สังคมวทิยาอาํนาจ 3 (3-0-6) 

 (Sociology of Power) 

 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นสังคม  การกระทาํระหวา่งกนัทางอาํนาจ การขดั  

  เกลาทางอาํนาจในมิติต่าง ๆ  ของสังคม  วธีิการไดม้าซ่ึงอาํนาจ การพฒันาอาํนาจ รวมถึงการ 

                  เปล่ียนอาํนาจ และประเภทอาํนาจ  ในสังคมระดบัต่าง ๆ  
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A study of Human society in which power interaction and power socialization clearly 

display in different social dimensions as well as  a study of the ways of gaining power 

development of  power changes of power , including types of power in manifold social 

levels. 

 

SOC 4079 สังคมวทิยาการกีฬา                                       3(3-0-6) 

(SO 479)    (Sociology of Sports) 

                   ศึกษาและวเิคราะห์กีฬาในฐานะวฒันธรรมในสังคมต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกีฬากบัการ          

                   แบ่งช่วงชั้นทางสังคม วฎัจกัรของชีวิต การงาน ครอบครัว การศึกษา การส่ือสารและการ  

                   พึ่งพิงทางวฒันธรรม โดยเนน้กีฬาในสังคมไทย 

    An analytical study of sports as a culture in various societies, the  relationships between     

    sports and social stratification, life cycles, work, family, education, communication and    

     cultural dependency, with an emphasis on sports in Thai society. 

 

**SOC 4083   ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา                             3(3-0-6) 

   (SO 483)    (Sociological and Anthropological Theory)  

                   ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาท่ีสาํคญัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 

                   จนถึงปัจจุบนั คุณูปการของแนวความคิด และทฤษฎีท่ีมีต่อการพฒันา การวจิยัและการ 

                   แกปั้ญหาในสังคม 

An  examination of the theoretical concepts of Sociology and Anthropology from the    

     eighteenth century to the present, the contribution of theoretical concepts to development,    

     research and problem solving in society.  

 

SOC 4084   ทฤษฎีการพฒันาสังคมเพื่อการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์       3(3-0-6) 

(SO 484)  (Theory of Social Development for Social Work) 

                 ศึกษาและวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีของการพฒันา ผลกระทบของการพฒันาสังคมท่ีมีต่อการ 

   ดาํรงชีวิตของสมาชิกในสังคม ซ่ึงจะนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจในสภาวะแวดลอ้มอนัจะเป็น 

  ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานดา้นสังคมสงเคราะห์ 

A study  and  analysis of the theoretical concepts of development, and the effects of social     

   development on the way  of life of the members of society which lead to an understanding 

of environmental conditions as well as to contributions toward social work performance. 
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SOC 4092 ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา   2     3(3-0-6) 

(SO 492)     (Research Methods in Sociology and Anthropology  2) 

    ศึกษาวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์ท่ีนาํมาใชใ้นการคน้ควา้ รวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นต่าง ๆ  

    ของการวิจยัทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ตั้งแต่การเลือกประเด็นปัญหา การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลวเิคราะห์ แปลความหมายของขอ้คน้พบ จากการศึกษาภาคสนาม     (ควรเรียนวิชา SOC 

2091 มาก่อน) 

A study of the social science research methods for inquiry, data collection, and data 

analysis, as well as the various stages of sociological and anthropological research:  

problem selection, data collection, data analysis,  and the interpretation of findings  from 

fieldwork . (Recommend preliminary course : SOC 2091) 

 

SOC 4095 สัมมนาทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา                 3(3-0-6) 

(SO 495)    (Seminar in Sociology and Anthropology) 

                  สัมมนาทฤษฎี และระเบียบวิธีการทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา หวัขอ้ท่ีนาํมาอภิปราย 

                  ไดจ้ากงานศึกษาหรือผลวจิยังานสนามของนกัศึกษา 

    A seminar on sociological and anthropological theories and   methods; topics of  discussion 

derived from the students’ studies and field research. 

 

SOC 4096  ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสังคม                               3(3-0-6) 

(SO 496)   (Special Problems in Social Development) 

                  ศึกษาคน้ควา้ เขียนรายงาน ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสังคมท่ีไดรั้บความเห็นชอบ   

                 จากผูส้อน 

A study and written report of selected topics in the field of social development  by consent 

of  the instructor. 

 

SOC 4097  ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา                  3(3-0-6) 

(SO 497)  (Special Problems in Urban Studies and Ecology) 

                ศึกษาคน้ควา้ เขียนรายงาน ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเมืองศึกษาและนิเวศวทิยาท่ีไดรั้บ 

                ความเห็นชอบจากผูส้อน 

A study and written report of topics in the field of urban studies and ecology  by consent of 

the instructor. 
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SOC 4098  ปัญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์                           3(3-0-6) 

(SO 498)   (Special Problems in Social Work) 

                   ศึกษาคน้ควา้/ดูงานและเขียนรายงาน  ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการสังคมสงเคราะห์ท่ี 

                   ไดรั้บความเห็นชอบจากผูส้อน 

     A study and on site observation and report writing of topics in the filed of social  work by      

     consent of the instructor. 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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การเปรียบเทยีบหลกัสูตรปีการศึกษา 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2555 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

(2) วชิาเอก 63 หน่วยกิต 

(3) วชิาโท 24 หน่วยกิต 

(4)    วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

IT     105     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                         3   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3  หน่วยกติ               

ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2  จาํนวน 1 กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลอืกเรียน 3 หน่วยกติ       หน่วยกติ 

INT 105      ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                           3   

MA  103      คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                   3   MTH 1003   คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                    3                                                                     

ST    103      สถิติเบ้ืองตน้                                              3   STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                                3                                                                    

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด IT,MA,ST ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA             

ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

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

AG   103   การเกษตรเบ้ืองตน้                                       3                                                               AGR 1003       การเกษตรเบ้ืองตน้                                   3                                                                                                                             

BI    103    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                          3                                **BIO   1001    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                       3                                                                                             

CM  103   เคมีเบ้ืองตน้                                                  3                     CMS 1003       เคมีเบ้ืองตน้                                              3                                                                                     

GY  103   ความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวทิยา                        3                                                GLY 1003       ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้                                    3                                                                                                                 

MT 103    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                   3                                  MET 1003       อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                               3                                                                        

PH 103     ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                 3                    *PHY 1001     ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                          3                                                                                     

SC 103    วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                      3                                SCI   1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                  3                                                                                                 

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT, 

PH,SC ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, 

GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ                     หน่วยกติ 

AR 103     ศิลปวจิกัษณ์                         เลือกเรียน       2 ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                       เลือกเรียน        2                                                

MU 103    ดนตรีวจิกัษณ์                      1 วิชา                                                            MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                     1 วชิา                                                      

HI 101      อารยธรรมตะวนัตก             เลือกเรียน        3 HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน        3                                               

HI 102      อารยธรรมตะวนัออก          1 วิชา   HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก          1 วชิา                                                  

HI 121     พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                  3   HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                3                                                                   

IS 101     สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้     2   LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยเีพ่ือการคน้ควา้  2                                                                        
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 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

PY 103   ปรัชญาเบ้ืองตน้                                              3   PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                           3                                                                      

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

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GS หรือ SS ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

(ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด GAS  หรือ HED   ท่ีนบัเป็น

วชิาพ้ืนฐานได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต) 

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

SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้            3 SOC 1003    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้         3                                                                   

LW 104   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป         3 LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป      3  

PS 103   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                        เลือกเรียน POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                          เลือก         

EC 103   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                 1 วชิา  ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                   1 วชิา     

PC 103   จิตวทิยาทัว่ไป PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป                                               

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควชิากาํหนด         

ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ               

3 หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงตามท่ี ภาควชิากาํหนด                 

ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ                              

3 หน่วยกิต) ดงัน้ี 

ภาษาองักฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา

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

ภาษาองักฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา

จาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102, ENG 2401 

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

ภาษาเยอรมนั GN 101, GN 102, GN 201, GN 202 ภาษาเยอรมนั GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002 

ภาษาสเปน SN 101, SN 102, SN 201, SN 202 ภาษาสเปน   SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002 

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

ภาษาญ่ีปุ่น JA 101, JA 102, JA 201, JA 202 ภาษาญ่ีปุ่น **JPN 1001, **JPN 1002, **JPN 2001, **JPN 2002 

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

ภาษามลาย ูML 101, ML 102, ML 201, ML 202 ภาษามลาย ูMAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002 

ภาษากรีก GR 101, GR 102, GR 201, GR 202 ภาษากรีก GRK 1001, GRK 1002, GRK 2001, GRK 2002 

ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201, KH 202 ภาษาเขมร KHM 1001, KHM 1002, KHM 2001, KHM 2002 

ภาษาพม่า MM 101, MM 102, MM 201, MM 202 ภาษาพม่า MMR 1001, MMR 1002, MMR 2001, MMR 2002 

ภาษาลาว LO 101, LO 102, LO 201, LO 202 ภาษาลาว LAO 1001, LAO 1002, LAO 2001, LAO 2002 

ภาษาเวยีดนาม VI 101, VI 102, VI 201, VI 202 ภาษาเวยีดนาม VNM 1001, VNM 1002, VNM 2001, VNM 2002 

ภาษาเกาหลี KO 101, KO 102, KO 201, KO 202 ภาษาเกาหลี KOR 1001, KOR 1002, KOR 2001, KOR 2002 

ภาษาฮินดี HD 101, HD 102, HD 201, HD 202 

ภาษาอาหรับ AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 

ภาษาโปรตุเกส AB 101, AB 102, AB 201, AB 202 

ภาษาฮินดี HIN 1001, HIN 1002, HIN 2001,  HIN 2002 

ภาษาอาหรับ ARA 1001, ARA 1002, ARA 2001, RA 2002 

ภาษาโปรตุเกส  POR 1001, POR 1002, POR 2001, POR 2002 
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5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 5. กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

TH 101   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                                3     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                                   3                                        

TH 102   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                              3   THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                                3                                                                   

หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ หมวดวชิาเอก 63 หน่วยกติ 

1) วชิาเอกบังคบั  39  หน่วยกติ                                หน่วยกติ 

     AN 113 มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                        3 

    AN 229 วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                                 3 

   AN 278 ครอบครัวและเครือญาติ                                    3 

   AN 357 สงัคมและวฒันธรรมไทย                                  3 

   SO 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั                     3 

                  ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

    SO 233   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ                        3 

                   วฒันธรรม 

1) วชิาเอกบังคบั  39  หน่วยกติ                                        หน่วยกติ 

**ANT 1013 (AN 113)   มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                            3 

    ANT 2029 (AN 229)  วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                     3 

**ANT 2078 (AN 278)   ครอบครัวและเครือญาติ                       3 

    ANT 3057 (AN 357)   สงัคมและวฒันธรรมไทย                     3 

    SOC 2001 (SO 201)   สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั         3   

                                   ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

    SOC 2033 (SO 233)   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ             3 

                                   วฒันธรรม 

    SO 243   ประชากรศาสตร์                                              3 

    SO 266   สงัคมวทิยาชนบท                                            3 

    SO 267   สงัคมวทิยาเมือง                                               3 

    SO 291  ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและ                  3 

                  มานุษยวทิยา 1 

    SO 383   การจดัองคก์ารทางสงัคม                                 3 

    SO 483   ทฤษฎีสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา                 3 

    SO 492 ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและ                  3 

                   มานุษยวทิยา 2  

   SOC 2043 (SO 243)    ประชากรศาสตร์                                    3 

   SOC 2066 (SO 266)     สงัคมวทิยาชนบท                                 3 

   SOC 2067 ( SO 267)    สงัคมวทิยาเมือง                                    3 

   SOC 2091 (SO 291)    ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยา               3 

                                     และมานุษยวทิยา 1 

**SOC 3083 (SO 383)   การจดัระเบียบทางสงัคม                       3 

**SOC 4083 (SO 483)   ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3 

   SOC 4092  (SO 492) ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและ        3 

                                     มานุษยวทิยา 2 

2) วชิาเอกตามแผน 24 หน่วยกติ 

แผนที ่ 1   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาทัว่ไป         หน่วยกติ 

    AN 213 โบราณคดีเบ้ืองตน้                                           3 

2)วชิาเอกตามแผน 24 หน่วยกติ 

แผนที ่ 1   สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาทัว่ไป                   หน่วยกิต 

**ANT 2013 (AN 213)   โบราณคดีเบ้ืองตน้                                3 

    AN 313   มานุษยวทิยากายภาพ                                       3 **ANT 3013 (AN 313)   มานุษยวทิยากายภาพ                            3 

   AN 327   ชนกลุ่มนอ้ย                                                     3     ANT 3027 (AN 327)   ชนกลุ่มนอ้ย                                          3 

   AN 350   สงัคมและวฒันธรรมในเอเชีย                          3 

                    ตะวนัออกเฉียงใต ้

**ANT 3050 (AN 350)   สงัคมและวฒันธรรมในเอเชีย               3 

                                       ตะวนัออกเฉียงใต ้

    SO 374   สงัคมวทิยาการศึกษา                                        3    SOC 3074  (SO 374)    สงัคมวทิยาการศึกษา                             3 

    SO 376   สงัคมวทิยาศาสนา                                            3    SOC 3076  (SO 376)    สงัคมวทิยาศาสนา                                 3 

    SO 477   สงัคมวทิยาการเมือง                                         3    SOC 4077  (SO 477)    สงัคมวทิยาการเมือง                               3 
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    SO 495   สมัมนาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา         3 

แผนที ่2  พฒันาสังคม                                              หน่วยกติ                                                     

   SO 265   ปัญหาสงัคม                                                     3 

SOC 4095   สมัมนาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

แผนที ่2  พฒันาสังคม                                                     หน่วยกติ 

SOC 2065 (SO 265)   ปัญหาสงัคม                                             3                                                 

   SO 335   การพฒันาชุมชน                                              3 SOC 3035 (SO 335)   การพฒันาชุมชน                                      3 

   SO 336   ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท               3 SOC 3036 (SO 336)   ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท       3 

    SO 376   สงัคมวทิยาศาสนา                                            3 SOC 3076 (SO 376)    สงัคมวทิยาศาสนา                                   3 

  SO 433    สงัคมวทิยาการพฒันา                                      3 SOC 4033 ( SO 433)   สงัคมวทิยาการพฒันา                             3 

    SO 434   นโยบายและการวางแผนสงัคม                        3 SOC 4034  (SO 434)    นโยบายและการวางแผนสงัคม               3 

  SO 468   สงัคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา           3 SOC 4068  (SO 468)   สงัคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา   3 

  SO 496   ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสงัคม                     3 SOC 4096 (SO 496)    ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสงัคม            3 

แผนที ่3  เมอืงศึกษาและนิเวศวทิยา                         หน่วยกติ               

  SO 244      มนุษยนิเวศวทิยา                                             3 

แผนที ่3  เมอืงศึกษาและนิเวศวทิยา                                หน่วยกติ 

**SOC 2044 ( SO 244)   มนุษยนิเวศวทิยา                                   3 

       SO 345   การสาธารณสุขและ                                        3 

                       มนุษยนิเวศวทิยาเมือง                                                    

 SOC 3045 (SO 345)   การสาธารณสุขและ                                3 

                                     มนุษยนิเวศ วทิยาเมือง                                

   SO 387   พฤติกรรมรวมหมู่                                            3  SOC 3087 (SO 387)   พฤติกรรมรวมหมู่                                  3 

    SO 434   นโยบายและการวางแผนสงัคม                        3  SOC 4034  (SO 434)  นโยบายและการวางแผนสงัคม              3 

  SO 435   การวางผงัเมือง                                                 3  SOC 4035  (SO 435)  การวางผงัเมือง                                       3 

  SO 446   สงัคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                                       3  SOC 4046  (SO 446)  สงัคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                             3 

  SO 475   สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม                                  3  SOC 4075  (SO 475)   สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม                       3 

  SO 497   ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและ                        3 

                    นิเวศวทิยา        

 SOC 4097  (SO 497)   ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและ             3 

                                      นิเวศวทิยา 

แผนที ่4  การสังคมสงเคราะห์                                  หน่วยกติ                 

   IN 407    การประกนัสงัคม                                            3 

- 

แผนที ่4  การสังคมสงเคราะห์                                         หน่วยกติ 

- 

*SOC 2062                การคุม้ครองทางสงัคม                        3 

    SO 263   สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                                 3   SOC 2063 (SO 263)      สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                     3 

    SO 264   สวสัดิการสงัคม                                               3   SOC 2064  (SO 264)    สวสัดิการสงัคม                                   3 

    SO 265   ปัญหาสงัคม                                                     3   SOC 2065  (SO 265)     ปัญหาสงัคม                                         3 

    SO 367   สงัคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั                           3   SOC 3067 (SO 367)    สงัคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั               3 

 SO 378   สงัคมวทิยาสตรี                                                3   SOC 3078 (SO 378)   สงัคมวทิยาสตรี                                    3 

 SO 484   ทฤษฎีการพฒันาสงัคมเพ่ือ                              3 

                    การปฎิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

  SOC 4084 (SO 484)   ทฤษฎีการพฒันาสงัคมเพ่ือ                  3       

                                  การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

    SO 498   ปัญหาพิเศษทางการสงัคม                                3                              

                       สงเคราะห์                

  SOC 4098 (SO 498)      ปัญหาพิเศษทางการสงัคม                    3 

                                        สงเคราะห์ 
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สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์

ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ 

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโท

ในคณะดงักล่าว มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต  

ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้น

สาขาวชิาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะ

ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั                   

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ                

วชิาเลือกเสรี 

ไม่แตกต่าง 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็น

วชิาศึกษาทัว่ไป วิชาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 

หน่วยกิต  หรือ  นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 300 

ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวชิาสหกิจศึกษาแทน

หมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่น

กระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต

และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต จึงสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวด

วชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของมหาวทิยาลยัดว้ย 

   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

   1.นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน     

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไมซ่ํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็น          

     วชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15   

     หน่วยกิต   หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์          

  จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว                                                                            

2.นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000 (RU 300)            

  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จาํนวน 9 หน่วยกิต แทน  

  หมวดวชิาเลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิาใด ๆ   

  ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักะบวน 

  วชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวน          

  ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
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ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิามานุษยวทิยา     หมวดวชิามานุษยวทิยา     

    AN 113  มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                 **ANT 1013 (AN 113)  มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                                           

    AN 213 โบราณคดีเบ้ืองตน้                                 **ANT 2013 (AN 213)   โบราณคดีเบ้ืองตน้                                                                 

   AN 229  วฒันธรรมและบุคลิกภาพ         ANT 2029  (AN 229)   วฒันธรรมและบุคลิกภาพ                                                                 

   AN 278  ครอบครัวและเครือญาติ **ANT 2078 (AN 278)    ครอบครัวและเครือญาติ                                                                      

   AN 313  มานุษยวทิยากายภาพ                               **ANT 3013 (AN 313)   มานุษยวทิยากายภาพ                                               

   AN 327   ชนกลุ่มนอ้ย                                                 ANT 3027 (AN 327)   ชนกลุ่มนอ้ย                                                        

  AN 350   สงัคมและวฒันธรรมในเอเชีย                    

                  ตะวนัออกเฉียงใต ้                                                                      

**ANT 3050 (AN 350)   สงัคมและวฒันธรรมในเอเชีย 

                                         ตะวนัออกเฉียงใต ้  

      AN 353  สงัคมและวฒันธรรมเกาหลี         

      AN 354  สงัคมและวฒันธรรมจีน   

      AN 355   สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น              

   ANT 3053 (AN 353)    สงัคมและวฒันธรรมเกาหลี    

     ANT 3054  (AN 354)   สงัคมและวฒันธรรมจีน   

   **ANT 3055  (AN 355)   สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่น                                      

   AN 356   สงัคมและวฒันธรรมอินเดีย                              ANT 3056 (AN 356)    สงัคมและวฒันธรรมอินเดีย 

   AN 357   สงัคมและวฒันธรรมไทย                                 ANT 3057 (AN 357)    สงัคมและวฒันธรรมไทย                                    

   AN 358  สงัคมและวฒันธรรมแอฟริกา                      ANT 3058 (AN 358)    สงัคมและวฒันธรรมแอฟริกา                                

   AN 359  สงัคมและวฒันธรรมลาตินอเมริกา           **ANT 3059 (AN 359)    สงัคมและวฒันธรรมลาตินอเมริกา                           

   AN 365  มานุษยวทิยาเมือง                                       ANT 3065 (AN 365)    มานุษยวทิยาเมือง                                                

   AN 423   สงัคมกบันิทานพ้ืนบา้น                                  ANT 4023 (AN 423)    สงัคมกบันิทานพ้ืนบา้น                                      

   AN 453   วฒันธรรมโลก                                               ANT 4053 (AN 453)    วฒันธรรมโลก                                        

   AN 454  กลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินไทย                     ANT 4054 (AN 454)    กลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินไทย                                

   AN 458  ชาวเขาในประเทศไทย                              ANT 4058 (AN 458)    ชาวเขาในประเทศไทย                                               

   AN 459  สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                   ANT 4059 (AN 459)    สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                                      

   AN 469   มานุษยวทิยาประยกุต ์                                  **ANT 4069 (AN 469)    มานุษยวทิยาประยกุต ์                                                    

   AN 478  วฒันธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ            ANT 4078 (AN 478)      วฒันธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 

หมวดวชิาสังคมวทิยา หมวดวชิาสังคมวทิยา 

  SO 103   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้       

    SO 105    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว 

 SOE 114   สงัคมวทิยาทัว่ไป    

 SO 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั                     

                  ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา                                                

  SOC 1003 ( SO 103)    สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้     

   **SOC 1005 (SO 105)     สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการท่องเท่ียว 

**SOE 1014 (SOE 114)   สงัคมวทิยาทัว่ไป     

 SOC 2001 (SO 201)     สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั 

                                         ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา                  

 SO 224   สงัคมกบัภาษา   SOC 2024 (SO 224)    สงัคมกบัภาษา 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

   SO 233   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม    SOC 2033 (SO 233)   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม       

   SO 235   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ 

                   การพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม                                                        

**SOC 2035 (SO 235)  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ 

                                      การพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม             

   SO 243   ประชากรศาสตร์                                                  SOC 2043 (SO 243)    ประชากรศาสตร์                                        

   SO 244   มนุษยนิเวศวทิยา                                                          **SOC 2044 (SO 244)   มนุษยนิเวศวทิยา                                        

   -  *SOC 2062                    การคุม้ครองทางสงัคม 

    SO 263   สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                   SOC 2063 (SO 263)    สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้                                 

    SO 264   สวสัดิการสงัคม                                            SOC 2064 (SO 264)    สวสัดิการสงัคม                                      

    SO 265   ปัญหาสงัคม                                               SOC 2065 (SO 265)    ปัญหาสงัคม                                             

    SO 266   สงัคมวทิยาชนบท                                       SOC 2066 (SO 266)    สงัคมวทิยาชนบท                                         

    SO 267   สงัคมวทิยาเมือง                                           SOC 2067 (SO 267)    สงัคมวทิยาเมือง                                       

    SO 268   การแกไ้ขปัญหาเชิงสร้างสรรค ์                   SOC 2068 (SO 268)    การแกไ้ขปัญหาเชิงสร้างสรรค ์                                   

    SO 283   การจดักลุ่มในสงัคม                                         SOC 2083 (SO 283)    การจดักลุ่มในสงัคม                               

    SO 284   การเบ่ียงเบนทางสงัคม                                     SOC 2084 (SO 284)   การเบ่ียงเบนทางสงัคม                                              

    SO 291   ระเบียบวธีิการวจิยัทางสงัคมวทิยา             

                   และมานุษยวทิยา 1                                                                   

  SOC 2091 (SO 291)   ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยา 

                                      และมานุษยวทิยา 1   

    SO 335   การพฒันาชุมชน                                              SOC 3035 (SO 335)   การพฒันาชุมชน                                          

    SO 336   ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท               SOC 3036  (SO 336)   ธุรกิจการเกษตรกบัการพฒันาชนบท                    

    SO 337   ความยากจนกบัการพฒันาใน 

                  ประเทศโลกท่ีสามประเทศโลกท่ีสาม          

 -                     

 SOC 3037 (SO 337)    ความยากจนกบัการพฒันาใน 

                                     ประเทศโลกท่ีสามประเทศโลกท่ีสาม          

  *SOC 3038                  วฒันธรรมขา้ว                               

    SO 345 การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง  SOC 3045 (SO 345)   การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวทิยาเมือง                                    

    SO 363   สงัคมวทิยาคลินิก                                              SOC 3063 (SO 363)   สงัคมวทิยาคลินิก                                        

    SO 364   สงัคมวทิยาทางปัญญา                                   SOC 3064 (SO 364)   สงัคมวทิยาทางปัญญา                                      

-  *SOC 3066                   สงัคมสงเคราะห์แนวพทุธ 

    SO 367   สงัคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั SOC 3067 (SO 367)   สงัคมวทิยาเก่ียวกบัการสูงวยั 

    SO 368   ปริทรรศนเ์ก่ียวกบัความตาย                          SOC 3068 (SO 368)   ปริทรรศนเ์ก่ียวกบัความตาย                            

    SO 369   สงัคมวทิยาสุขภาพและการแพทย ์                    SOC 3069 (SO 369)   สงัคมวทิยาสุขภาพและการแพทย ์                          

    SO 374   สงัคมวทิยาการศึกษา                                     SOC 3074 (SO 374)    สงัคมวทิยาการศึกษา                                      

    SO 375   สงัคมวทิยาเยาวชน                                            SOC 3075 (SO 375)   สงัคมวทิยาเยาวชน                                       

    SO 376   สงัคมวทิยาศาสนา                

    SO 378   สงัคมวทิยาสตรี                                          

    SO 379   สงัคมวทิยาพทุธศาสนา                                      

SOC 3076 (SO 376)   สงัคมวทิยาศาสนา       

SOC 3078 (SO 378)  สงัคมวทิยาสตรี         

SOC 3079 (SO 379)  สงัคมวทิยาพทุธศาสนา                                                                                                      
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

     SO 383   การจดัองคก์ารทางสงัคม                                ** SOC 3083 (SO 383)   การจดัระเบียบทางสงัคม                                  

     SO 384   พลวตัทางองคก์าร                                            SOC 3084 (SO 384)   พลวตัทางองคก์าร                                     

   SO 385   การควบคุมทางสงัคม                                           SOC 3085 (SO 385)   การควบคุมทางสงัคม                                      

     SO 386   การจดัช่วงชั้นทางสงัคม                                    SOC 3086 (SO 386)   การจดัช่วงชั้นทางสงัคม                                    

   SO 387   พฤติกรรมรวมหมู่                                                 SOC 3087 (SO 387)   พฤติกรรมรวมหมู่                                       

  SO 394   วธีิการวจิยัสาํรวจ                                                   SOC 3094 (SO 394)  วธีิการวจิยัสาํรวจ                                          

-  *SOC 3095                  การวจิยัเชิงคุณภาพทางสงัคมวทิยา 

                                      และมานุษยวทิยา 

   SO 433   สงัคมวทิยาการพฒันา                                            SOC 4033 (SO 433)   สงัคมวทิยาการพฒันา                                      

     SO 434   นโยบายและการวางแผนสงัคม                          SOC 4034 (SO 434)  นโยบายและการวางแผนสงัคม                         

   SO 435   การวางผงัเมือง                                            SOC 4035 (SO 435)    การวางผงัเมือง                                        

     SO 436   บทบาทสตรีในการพฒันา                                  SOC 4036 (SO 436)   บทบาทสตรีในการพฒันา                                     

   SO 446   สงัคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                                    SOC 4046 (SO 446)   สงัคมวทิยาท่ีอยูอ่าศยั                               

   SO 449   ปัญหาประชากร                                             SOC 4049 (SO 449)   ปัญหาประชากร                                          

     SO 464   สงัคมวทิยาอาชญากรรมและการลงโทษ                      SOC 4064 (SO 464)  สงัคมวทิยาอาชญากรรมและการลงโทษ       

     SO 465   สงัคมวทิยาระบบโลก                                                    SOC 4065 (SO 465)   สงัคมวทิยาระบบโลก                                         

     SO 466   บทบาทตามเพศของบุรุษและสตรี                    **SOC 4066 (SO 466)   บทบาทตามเพศของบุรุษและสตรี                

     SO 467   สงัคมวทิยาการส่ือสาร                                      SOC 4067 (SO 467)   สงัคมวทิยาการส่ือสาร                                      

   SO 468   สงัคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา                SOC 4068 (SO 468)     สงัคมวทิยาประยกุตใ์นโครงการพฒันา                    

   SO 473   สงัคมวทิยาการทหาร                                             SOC 4073 (SO 473)    สงัคมวทิยาการทหาร                                      

   SO 474   สงัคมวทิยาอาชีพ                                          SOC 4074 (SO 474)    สงัคมวทิยาอาชีพ                                        

   SO 475   สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม                                        SOC 4075 (SO 475)    สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม                                   

     SO 476   สงัคมวทิยากฎหมายและจริยธรรม                     SOC 4076 (SO 476)    สงัคมวทิยากฎหมายและจริยธรรม                             

   SO 477   สงัคมวทิยาการเมือง                     SOC 4077 (SO 477)   สงัคมวทิยาการเมือง                                                     

- *SOC  4078                  สงัคมวทิยาอาํนาจ 

     SO 479   สงัคมวทิยาการกีฬา                                             SOC 4079 (SO 479)   สงัคมวทิยาการกีฬา                                     

     SO 483   ทฤษฎีสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา    

   SO 484   ทฤษฎีการพฒันาสงัคมเพ่ือ 

                  การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์         

     SO 492  ระเบียบวธีิการวจิยัทางสงัคมวทิยา                           

                  และมานุษยวทิยา 2 

 SO 495  สมัมนาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา                                                    

**SOC 4083 (SO 483)  ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

 SOC 4084 (SO 484)   ทฤษฎีการพฒันาสงัคมเพ่ือ 

                                     การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์       

 SOC 4092 (SO 492)   ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยา                       

                                     และมานุษยวทิยา 2            

 SOC 4095 (SO 495)   สมัมนาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา            
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

   SO 496   ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสงัคม                           SOC 4096 (SO 496) ปัญหาพิเศษทางการพฒันาสงัคม                  

   SO 497   ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา              SOC 4097 (SO 497)   ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวทิยา      

  SO 498   ปัญหาพิเศษทางการสงัคมสงเคราะห์               SOC 4098 (SO 498) ปัญหาพิเศษทางการสงัคมสงเคราะห์       

   IN 407   การประกนัสงัคม - 

 

 หลกัสูตรวชิาโท 

หลกัสูตรวชิาโท 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551) 

หลกัสูตรวชิาโท 

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกติรวม  24  หน่วยกติ  

1.  วชิาโทบังคบั  15  หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

     AN 113   มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                                  3 

    AN 357   สงัคมและวฒันธรรมไทย                             3 

    SO 233   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ                    3             

                   วฒันธรรม     

   SO 291  ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและ                3                               

                   มานุษยวทิยา 1 

   SO 483  ทฤษฎีสงัคมวทิยาและ                                    3 

                   มานุษยวทิยา                

วชิาโทเลอืก 9  หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิา AN  และ  SO  ท่ีภาควชิาสงัคม

วทิยาและมานุษยวทิยาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบ 9 หน่วยกิต 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกติรวม  24  หน่วยกติ  

1) วชิาโทบังคบั  15  หน่วยกติ                                        หน่วยกติ 

**ANT 1013 (AN 113)   มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้                          3 

    ANT 3057 (AN 357)   สงัคมและวฒันธรรมไทย                    3                                   

    SOC 2033 (SO 233)   การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ            3  

                                       วฒันธรรม          

    SOC 2091 (SO 291)  ระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมวทิยาและ        3                  

                                       มานุษยวิทยา  1           

**SOC 4083 (SO 483)  ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและ                     3 

                                       มานุษยวิทยา        

วชิาโทเลอืก 9  หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิา ANT และ  SOC  ท่ีภาควชิาสงัคม 

วทิยาและมานุษยวทิยาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให ้

ครบ  9  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน                 

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
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แผนท่ีแสดงการเรียนรู้ 5 ดา้น หนา้  122.....134 

 

 

 

 

ให้อาจารย์นํามาใส่ให้ครบ เหมอืนเล่มทีส่กอ.ผ่านการพจิารณาแล้ว

ตั้งแต่หน้า 122 - 134 
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ภาคผนวก ง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 

หมายเหตุ. อาจารย์นําคําส่ังมหาวทิยาลัยรามคําแหง เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร นํามา

ใส่ เหมือนตามเล่มที ่สกอ.รับรองพจิารณาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 
137 

 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ – สกลุ 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ 

การศึกษา 

คณะกรรมการ

พฒันา

หลกัสูตร 

1 นางจนัทร์เพญ็  

อมรเลิศวิทย ์

รอง

ศาสตราจารย ์

สม.ม. 

อ.บ 

สงัคมวิทยา 

ภาษาฝร่ังเศส  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร     

ไทย 

ไทย 

2526 

2522 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

2 นางสาวอุดมพร           

ชั้นไพบูลย ์

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 

ศน.ม. 

 

สส.ม 

 

อ.บ. 

พทุธศาสน์ศึกษา 

 

สวสัดิการ 

แรงงาน 

ศิลปการละคร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ        

ราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2550 

 

2539 

 

2534 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

3 นางสุวิมล 

องัควานิช 

อาจารย ์ พบ.ด. 

  

 

ค.ม. 

พศ.บ. 

(เกียรติ

นิยม) 

ประชากรและ                

การพฒันา 

 

วิจยัการศึกษา 

สถิติ  

 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

2533 

 

 

2523 

2513 

ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

4 นายจาํนงค ์ 

อดิวฒันสิทธ์ิ 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

M.A. 

M.A. 

พธ.บ. 

Sociology of 

Religion 

English 

Social Sciences 

พทุธศาสตร์ 

University of Madras 

 

University of Madras 

University of Mysore 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา          

ลงกรณราชวิทยาลยั 

India 

 

India 

India 

ไทย 

2520 

 

2516 

2514 

2511 

ผูท้รงคุฒวฒิุ

ภายนอก 

5 นางงามพิศ 

สตัยส์งวน 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.A. 

ศศ.บ. 

Anthropology 

Anthropology 

โบราณคดี 

University of Missouri 

University of Kansas 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

USA 

USA 

ไทย 

2527 

2519 

2512 

ผูท้รงคุฒวฒิุ

ภายนอก 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
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1.   ช่ือ – สกุล นางสาวอุดมพร   ชั้นไพบูลย ์

      หมายเลขบัตรประชาชน 

      คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ศน.ม. พุทธศาสน์ศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั 

ไทย 2550 

สส.ม. สวสัดิการแรงงาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไทย 2539 

อ.บ. ศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2534 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

 อุดมพร   ชั้นไพบูลย.์ (2549). สังคมวิทยาเก่ียวกับการสูงวยั (SO 367). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์   

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 อุดมพร   ชั้นไพบูลย.์ (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมสงเคราะห์เบือ้งต้น (SO 263). 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยา   

              และมานุษยวทิยา. 

 อุดมพร   ชั้นไพบูลย.์ (2554). เอกสารประกอบคาํสอนวิชาสังคมวิทยาศาสนา (SO 376). 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยา   

              และมานุษยวทิยา. 

     บทความทางวชิาการ 

อุดมพร   ชั้นไพบูลย.์ (2550).  การไม่หลงตายในคาํสอนพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศาสน์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 6(11), 71-89. 

                ภารระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

               ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง  9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 
140 

2.   ช่ือ – สกุล นางจนัทร์เพญ็   อมรเลิศวทิย ์

      หมายเลขบัตรประชาชน  

      คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

สค.ม. สังคมวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 2536 

อ.บ. อกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 2522 

      ตําแหน่งทางวชิาการ 

 รองศาสตราจารย ์

      ผลงานทางวชิาการ 

จนัทร์เพญ็   อมรเลิศวทิย.์ (2547). การควบคุมทางสังคม (SO 385).  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

จนัทร์เพญ็   อมรเลิศวทิย.์ (2548). การจัดองค์การทางสังคม (SO 383).  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

จนัทร์เพญ็   อมรเลิศวทิย.์ (2546). เอกสารประกอบคาํสอนวิชาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม (SO 223). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิา

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา. 

จนัทร์เพญ็   อมรเลิศวทิย.์ (2552). เอกสารประกอบคาํสอนวิชาสังคมวิทยาท่ีอยู่อาศัย  

(SO 446). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยา   

              และมานุษยวทิยา. 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั   9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

      ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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3.   ช่ือ – สกุล นางสุวมิล   องัควานิช 

      หมายเลขบัตรประชาชน  

      คุณวุฒิ 

วฒิุ

การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

พบ.ด. ประชากรและการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไทย 2534 

ค.ม. สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2524 

พศ.บ. สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2514 

        ตําแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย ์

       ผลงานทางวชิาการ 

สุวมิล   องัควานิช. (2552). เอกสารประกอบคาํสอนวิชาสถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย   

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SO 201). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะ

มนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา. 

 สุวมิล   องัควานิช. (2552). บทเรียน e-Learning วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้งต้น (SO 103) 

 สุวมิล   องัควานิช. (2552). บทเรียน e-Learning  วิชาประชากรศาสตร์ (SO 243) 

       บทความวจัิย 

สุวมิล   องัควานิช และคณะ. (2552). การติดตามผลผูไ้ม่สําเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. วารสารวิจัยรามคาํแหง, 12 (ฉบบัพิเศษ 3) 

      งานวจัิย  

สุวมิล   องัควานิช. (2548).  การสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาํแหง     

(หวัหนา้โครงการวิจยั) : ทุนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

สุวมิล   องัควานิช. (2550).  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ปี 2548 

(หวัหนา้โครงการวิจยั  : ทุนธนาคารออมสิน 

สุวมิล   องัควานิช และคณะ. (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการค้าชายแดนและการ

ท่องเท่ียวเพ่ือความมัน่คงของประเทศ  อาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย ปี 2549-2550 

(หวัหนา้โครงการวิจยั) :  ทุนงบประมาณแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

สุวมิล   องัควานิช. (2550).  การติดตามผลผู้ไม่สาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

(หวัหนา้โครงการวิจยั) :  ทุนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

       ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั   9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

              ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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4.    ช่ือ – สกุล นางสาวอญัชลา   โภชนสมบูรณ์ 

       หมายเลขบัตรประชาชน  

       คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

M.A. Anthropology University of Nebraska-

Lincoln 

USA 2546 

สม.ม. มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 2536 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยั              

ธรรมาธิราช 

ไทย 2535 

ศศ.บ. มานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 2530 

     ตําแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย ์

     ผลงานทางวชิาการ 

อญัชลา   โภชนสมบูรณ์. (2540). เอกสารประกอบคาํสอนวิชาโบราณคดีเบือ้งต้น 

(AN 213). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยา   

              และมานุษยวทิยา. 

อญัชลา   โภชนสมบูรณ์. (2540). เอกสารประกอบคาํสอนวิชามานุษยวิทยากายภาพ 

(AN 313). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาสังคมวทิยา   

              และมานุษยวทิยา. 

      งานวจัิย 

 อญัชลา โภชนสมบูรณ์. (2534). สาํนกันาฏศิลป์เอกชนกบัการถ่ายทอดศิลปะการรํา.  

ใน เบิกโรง:  ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย (หนา้ 103-113). กรุงเทพฯ:  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, สถาบนัไทยคดีศึกษา. 

 Pochanasomburana, Angela(2545) Background, Belief System, and Forms in Khon: The Thai  

Traditional Masked Dance. The Second Annual Conference of the Nebraska     

International Multicultural Exchange Conference, Lincoln, Nebraska,U.S.A, 2002 

 Pochanasomburana,Angela (2546) Body Language in Khon: The Thai Traditional Masked   

Dance. TheThird Annual Conferencen of the Nebraska International Multicultural 

Exchange Conference, Lincoln, Nebraska,U.S.A, 2003 
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 Pochanasomburana, Angela (2547) The Costumes in Khon: The Thai Traditional Masked  

Dance. The Fourth Annual Conference of the Nebraska Internaional Multicultural 

Exchange Conference, Lincoln, Nebraska, U.S.A., 2004 

 Pochanasomburana, Angela (2549) How Thai Restaurants in the United States represent place  

                            and space of Thailand? 2006 Regional Meeting of the Association of American       

                            Geographers, Lincoln, Nebraska, U.S.A, 2006 

 Pochanasomburana, Angela (2550) What do Thai Restaurants in the United States present?  

And How do they present Place and Space of Thailand? One Hundred-Seventeenth 

Annual Meeting of the Nebraska Academy of Science, LINCOLN, Nebraska,              

U.S.A, 2007 

 Pochanasomburana, Angela (2552) The Settlement of the Mon Ethnic Group in Thailand: A  

                           Case Study of Seven Mon Villages. 2009 Annual Meeting of the Association of           

                           American Geographers, Las Vegas, Nevada U.S.A, 2009 

 Pochanasomburana, Angela (2553) Case Study of  Thai Restaurants in Bangkok: What They  

                           Present and How They Represent Place and Space of Thailand. 2010 Annual Meeting of            

                           the  Association of American Geographers, Washington, D.C., Maryland, U.S.A, 2010 

 Pochanasomburana, Angela (2554) What factors that lead Thais decision to patronize Thai  

                           Restaurants in Bangkok. 2011 Annual Meeting of the Association of American  

                           Geographers,  Seattle,  Washinton, U.S.A, 2011  

             ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั 9 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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5.    ช่ือ – สกุล นางสาววนัเพญ็   วอกลาง 

       หมายเลขบัตรประชาชน  

       คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

ปช.ด. ประชากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไทย 2541 

พบ.ม. พฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ไทย 2534 

วท.บ. จิตวทิยา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไทย 2521 

       ตําแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย ์

       ผลงานทางวชิาการ 

                   - 

 งานวจัิย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิของการใหบ้ริการ การศึกษากบัชุมชนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยาการ 

                    เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จงัหวดัปราจีนและจงัหวดัขอนแก่น ปี 2549  

                   (หวัหนา้โครงการ) 

 2.  โครงการศึกษาระบบการบริหารและประสานงานราชการในประเทศ การพฒันาระบบตรวจ 

                   ราชการเพื่อกาํกบัติดตามการปฏิบติัราชการส่วนภูมิภาค ปี 2548 (ผูร่้วมโครงการ) 

 3.  คุณภาพชีวติของคนในเขตกรุงเทพมหานครในยคุเศรษฐกิจถดถอย ปี 2545  (หวัหนา้โครงการ) 

 4.  การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมและนโยบายของการติดเช้ือเอดส์ในชุมชนภาคเหนือ  

                   ปี 2546  (นกัวจิยัหลกั) 

 5.  รูปแบบใหม่ของการบริหารจดัการท่ีดีในมหาวทิยาลยั ปี 2544  (ผูร่้วมโครงการ) 

 6.  การติดตามประเมินผลโครงการเงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างทางสังคม จากธนาคารพฒันาเอเชีย  

                   งวดท่ี 1 : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ ปี 2543  (หวัหนา้โครงการ) 

 7.  การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการเมืองและพรรคการเมือง  

                  ปี 2536  (ผูร่้วมโครงการ) 

                  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปัจจุบนั   9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

                  ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรับปรุง 9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลยั พ.ศ.  2551  และ  พ.ศ. 2552 
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4ข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

4พ.ศ. 2551 

 

4                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

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

51 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัจึงวางขอ้บงัคบัไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

4                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 

4                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

4                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

                           3.1 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

                           3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2549 

                           3.3 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2549 

4                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

4                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

                           5.1 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอน

ปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป

และเป็นผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงได้

ปฏิบติังานมาแลว้ รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
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                           5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา

จงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิก

สภาเทศบาล สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล 

หรือกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

                           5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

4                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

                           6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

                           6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

                           6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

                           6.4 ไม่เคยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

                           6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

4                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

                           7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ใหส้มคัรเขา้เป็น

นกัศึกษาไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชา

อ่ืนในขณะท่ียงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

                           7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอด

ทั้งปีกไ็ด ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.3 ใหผู้ส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา 

สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ สํานกั

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีได้

กาํหนดไวน้ั้น ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

                            7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

สมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 
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                                    (2) หนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจาก

ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสําเนา 

จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่

เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

                                    (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ 

หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

                            7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

                                    (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์

ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (2) สําเนาหนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด จาํนวน       

2 ฉบบั  ในกรณีท่ีใช้คุณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และข้อ 5.4 ตอ้งมีหนังสือรับรองจาก

ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลงนามโดยผูมี้อาํนาจออกหนังสือรับรองนั้น พร้อมดว้ย

สาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

4ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

                                    (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

                                    (7) สําเนาเอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

สกุล หรือคาํนาํหนา้ช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสาร

ตามขอ้ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผูส้มคัร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าไดถ่้ายจาก              

ตน้ฉบบัจริง 
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                           7.5 การรับผูใ้ดเขา้เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาความประพฤติและ 

4ความเหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด        

ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

                           7.6 ใหค้ณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก

มหาวิทยาลยัเป็นผูอ้นุมติั ให้รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็น

นกัศึกษา ใหร้ายงานความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้

เป็นนกัศึกษากไ็ด ้ในกรณีท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 

                           7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัให้ตรงกบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือ

หลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ใหม้หาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

ทนัที โดยมหาวิทยาลยัไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ิน

รวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็นโมฆะ 

4                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

4                         มหาวิทยาลยัรับโอนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไปน้ี 

                           8.1 ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตามขอ้ 5 และขอ้ 6 และตอ้งดาํเนินการตาม

วิธีการท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

                           8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวิชา                

ท่ีสอบไดก่้อนภาคการศึกษาท่ีสมคัร 

                           8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ 14 ทั้งน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวน

วิชาตามท่ีคณะกรรมการ ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

4                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนด            

ไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

4                         มหาวิทยาลยัอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

4                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

4                           ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรอง อาจ

สมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได ้การ

พิจารณารับสมคัรผูมี้คุณวฒิุ ดงักล่าว ใหน้าํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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สําหรับผูเ้คยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ

เทียบโอน ตามวรรคแรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัใหสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสม

เดิมในกระบวนวิชาท่ีโอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนกัศึกษาสอบไดก่้อน 

การขอใชสิ้ทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสาํหรับนกัศึกษาซ่ึงเขา้ศึกษาตามวรรค

แรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 

4                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและ

การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

                           11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนักศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันักศึกษา ค่า

สมาชิกหนงัสือพิมพข์่าวรามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั 

และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

4เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สําหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตาม

วรรคแรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวิทยาลยักาํหนด 

                           11.2 ถา้ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนใหเ้สร็จส้ิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเวน้มหาวิทยาลัยกาํหนดไวเ้ป็น              

อยา่งอ่ืน 

                           11.3 เม่ือสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา และรับลงทะเบียน เรียนแลว้มหาวิทยาลยัจะออกบตัรประจาํตวันกัศึกษาตามแบบและ

วิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

4                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

4                           รหัสประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 

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

02, 03........99 เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละ

ปี และ C คือเลขท่ีใชต้รวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหนา้ (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือ

เปล่ียนสาขาวิชา ใหค้งรหสัประจาํตวัไวอ้ยา่งเดิมและใหเ้พิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ 

หลกั FA คือ เลขประจาํคณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวิชาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํ

คณะและเลขประจาํ สาขาวิชา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  

4                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

                           13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้ง

อาจารยท่ี์ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนให้ทาํหนา้ท่ี

แนะนาํปรึกษาการเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษากไ็ด ้
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                           13.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ

ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ส่วน วนั เวลา และสถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           13.3 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเอง

ตอ้งปรึกษา และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน 

จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

                           13.4 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไดภ้าคละไม่เกิน 24 

หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอ

ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจ

อนุมติัใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ในภาคฤดูร้อน การอนุมัติน้ีให้ลงนาม อนุมัติในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กาํหนด 

                           13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน 

มหาวิทยาลยั อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นกไ็ด ้

4                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

4                       ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา การนับ

ระยะเวลา 8 ปีการศึกษา ได้คาํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปีการศึกษามี 2 ภาค

การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ให้นบั

รวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาแลว้ แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บ

การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลบั

เขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดกไ็ด ้มหาวิทยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสมคัร

กลับเขา้เป็น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษา

เห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็น

การให ้นกัศึกษาใชสิ้ทธิซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

4                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

                           15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา

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

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

สัปดาห์ (เรียนในชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนใน

ชั้น 7 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 1 สัปดาห์) 
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                           15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

system) คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจยัใน

สาขาวิชานั้นๆ แก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวน

วิชาซํ้ ากนั 

                           15.3 สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั แบ่งการสอนออกเป็นกระบวน

วิชา (Course) กระบวนวิชาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากน้อยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester 

credit) และทาํการสอนกระบวนวิชาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

                           15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ

จากมหาวิทยาลยั แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

                           15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดงัน้ี 

                                   15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอด 1 ภาค

การศึกษา กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 

                                   15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดย

ปกติใชเ้วลา 2 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 

3 หน่วยกิต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวิชานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

                           15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํ

กระบวนวิชาจาํนวนหน่วยกิต ช่ือเตม็ของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และ

พื้นฐานของนกัศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวิชานั้นได ้

4การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

                           15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวิชาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

                           15.8 เลขประจาํกระบวนวิชาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

                                   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดงัน้ี 

4                                              เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

4                                              เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

4                                              เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

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

                                   15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัใน

สาขาวิชาและอาจกาํหนด เลขบางตวัใหมี้ความหมายเฉพาะกไ็ด ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสอง

ภาคต่อเน่ืองกนั (Two-semester course) ใหล้งทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ี

ไม่สอนต่อเน่ืองกนั ใหล้งทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวั

กระบวนวิชาเป็นเลขเรียงกนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํใหไ้ม่
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สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหนา้ดงันั้นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา 

ใหเ้วน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะไดใ้ชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวิชาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 

                           15.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ใหค้งพิมพก์ระบวนวิชานั้น

ไวใ้นหลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปีการศึกษา แต่ใหบ้อกไวใ้นวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน

กระบวนวิชาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 

                           15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ใหก้าํหนดเลขประจาํกระบวนวิชา

ใหม่ท่ียงัไม่เคยนาํมาใช ้ถา้มีความจาํเป็นอาจกาํหนดให้ใชเ้ลขเก่าท่ีไดเ้ลิกใชม้าแลว้เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษากไ็ด ้และใหบ้อกไวใ้นวงเลบ็วา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

                           15.11 กระบวนวิชาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชา

ดว้ย เพราะกระบวนวิชาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้น 

                           15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

                                15.12.1   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 (Freshman) 

                                        15.12.2   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 (Sophomore) 

                                        15.12.3   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษา   

ชั้นปีท่ี 3 (Junior) 

 15.12.4   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 

4    (Senior) 

4                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                           16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้การวดัผลสาํหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหว่างภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ 

จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาค

การศึกษาก็ได้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือได้

ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวิชานั้นส้ินสุดลง 

                           16.2 กรณีท่ีไม่ผา่นการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การ

สอบซ่อมหน่ึงคร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือ

ภาคฤดูร้อน   การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

                           16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธิสอบ

ซ่อมตอ้งดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น   ส่วน
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กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อม

ตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาได้

ใชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 

                                16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด     

และตอ้งไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซ้อนในวนัเวลาเดียวกนั เวน้แต่ได้

แจง้ขอจบการศึกษาของภาคนั้น 

                                16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบไดใ้หร้ายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิ

สอบละนักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า           

กรณีใด ๆ 

                           16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใช้

ระบบการใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

                           16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดง

คุณภาพการเรียน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึง

คุณภาพตํ่าสุด (F) ดงัน้ี 

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

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

4                                   อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 

                           16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบั

หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ังให้

นบัเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยให้นบัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หาก

กระบวนวิชานั้นมีค่าระดบัคะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

                           16.7 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุว่าเป็นกระบวน

วิชาท่ีเทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ใหน้บักระบวนวิชาใดกระบวนวิชา

หน่ึงเท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

                           16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ไดแ้จง้เหตุผลล่วงหนา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวน

วิชานั้น 

                           16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ

กระบวนวิชาท่ีนักศึกษา สอบได้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของ
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นกัศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ใน

ระหวา่งการศึกษา 

                           16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) 

(G.P.A.) ใหค้าํนวณดงัน้ี 

 

                                      G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

                                      P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

4                                      ใหม้หาวิทยาลยัจดัทาํตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ีย สะสมไว ้

4                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา 

                           17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอก

เปล่ียนแปลงใดๆ อีกไม่ได้ ยกเวน้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไป

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

                           17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่า

หน่วยกิตคืนดว้ย 

                           17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวน

วิชาใดท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น 

                           17.4 นกัศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแลว้จะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนในภาคถดั ไปได ้เวน้แต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลกัสูตรนั้น ทั้งน้ีเม่ือ

สภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัใหส้ําเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อว่าการลงทะเบียนเรียนในภาค

ถัดไปนั้ นเป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้ น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

4                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา 

                           18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ใหด้าํเนินการขอยา้ย

โดยยืน่คาํขอตามแบบ พิมพข์องมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 

                           18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียน

เรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 
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                           18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวิชา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบ

หลกัสูตร 

4                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุง

มหาวิทยาลยัค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะ

ไม่คืนใหแ้ก่นกัศึกษา เวน้แต่ 

                           19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน

วิชานั้นไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

                           19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้

                           19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการ

สอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผูน้ั้ นมีสิทธิขอคืนเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นราย หน่วยกิตเตม็จาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตาม

วนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 

19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้งดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

4                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

                           20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอ

ช่ือให้ไดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนักศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอรับ

ปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดท่ีสํานกับริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล 

ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีจบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

4ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง 

และเขา้เป็นนักศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะ

ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

                           20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ใหค้ณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบ

หลกัสูตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 

                           20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตร

และมีความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 
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                                     20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด 

                                     20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของ

กระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิต

สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในส่ี ทั้งน้ี ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบได้

กระบวนวิชานั้นมากกว่าหน่ึงคร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วิชาตามหลกัสูตร

ใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวนวิชาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 

8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับ

ผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาเป็น รายกระบวนวิชาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 

ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึงมหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น 

นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนหน่วยกิต

ท่ีกาํหนดไว ้ในหลกั 

4สูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

                           20.4 นกัศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินคา้งชาํระต่อมหาวิทยาลยั จะตอ้งชาํระหน้ีสินใหห้มด

ส้ินเสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

4                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

                           21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญาปีการศึกษาละ               

3 คร้ัง คือ เม่ือส้ินภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

                           21.2 มหาวิทยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้

ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

                           21.3 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 

เดือน มิฉะนั้น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 

4                ขอ้ 22. การใหอ้นุปริญญานกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได ้เม่ือไดเ้รียนครบ

หลกัสูตรและเง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

4                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

                           23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและ

ขนาดตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 



                                                                                                                                                                   

 
158 

                           23.2 มหาวิทยาลยัจะใหเ้หรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงได้

หน่วยกิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

4                ขอ้ 24. ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจสั่ง

และปฏิบติัการตามท่ีเห็นสมควร 

 

4                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

                                                                      (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

4                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

4ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
4(ฉบับที ่2) 

4พ.ศ. 2552 

________________ 
 

4โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี 
4อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
4ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 
4ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
4ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และขอ้ 

14 และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
4 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548” 
4 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
4  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
4  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะ

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
4  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมี

ความประพฤติเส่ือมเสีย 
4  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 
4 “13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 

22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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4 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 
4 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัให้ลงนามอนุมติัในแบบคาํร้องหรือ

เอกสารท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด” 

4 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 
4 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับหลกัสูตร 

4 ปี ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 ปี 
4 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณ

เป็นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค

การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ ก็ใหน้บัรวมดว้ย 
4 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ แต่

ผลของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็น

อนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้
4 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครกลับเข้าเป็น

นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัร

จะตอ้งชาํระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้นกัศึกษาใชสิ้ทธ์ิซํ้ าซ้อน

กบัการเทียบวชิาและรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 
 “20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอช่ือให้

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได้  สําหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้ไป 

จะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีจาํนวน

หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 5 ปี 

และไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ4ปริญญาตรีใน

สาขาวชิานั้นไดเ้ช่นกนั 
4 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ 8 และผูท่ี้ได้รับ

ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 

ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้

ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 
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4 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีคณะท่ี

สังกดั และมายืน่คาํขอรับปริญญาตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ท่ีสาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบ

ประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 
 
4ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
4  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 
 

4ลงนาม      4  
 

                                                (นายประจวบ ไชยสาส์น) 
4                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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