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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ
B.A. (Sociology and Anthropology)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

3
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 ความร่ วมมือกับสถานศึกษาต่างประเทศ คือ .........................................................................
 ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ............................................................................................
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ........................... ปี การศึกษา .................................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่. 4.36 ครั้งที่ . 16 / 2555
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.3 ครั้งที่ 6 / 2555
เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตรที่ ศธ 0506 (2) /
18397 เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2555
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ......................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู และนักวิชาการ
8.2 นักวิจยั ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8.3 เจ้าหน้าที่ดา้ นวัฒนธรรม
8.4 เจ้าหน้าที่ดา้ นงานนโยบายและแผน
8.5 เจ้าหน้าที่ดา้ นงานพัฒนาบุคคล
8.6 นักพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
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9. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

1
2

3

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางจันทร์เพ็ญ
อมรเลิศวิทย์

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

นางสาวอุดมพร
ชั้นไพบูลย์

นางสุ วิมล
อังควานิช

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

สม.ม.
อ.บ

สังคมวิทยา
ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย

2526
2522

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ศน.ม.

พุทธศาสน์ศึกษา

ไทย

2550

สส.ม
อ.บ.

สวัสดิการแรงงาน
ศิลปการละคร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2539
2534

อาจารย์

พบ.ด.

ประชากรและ
การพัฒนา
วิจยั การศึกษา
สถิติ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2533

ไทย
ไทย

2523
2513

ค.ม.
พศ.บ.
(เกียรตินิยม)

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมากและกองงานวิทยาเขตบางนา
11. สถานการณ์ ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่สามารถเชื่ อมโยง
สังคมโลกได้อย่างทัว่ ถึงดําเนินไปอย่างรวดเร็ วทําให้ทุกประเทศต้องแข่งขันในเชิ งการผลิต และการค้า
กันอย่างเข้มข้น ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จในทุกมุมโลกอย่างมากมาย การเตรี ยมความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของแต่ละสังคมจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง หน่ วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษา จึงต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างจากเดิมซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมีสมรรถนะ
ทักษะ รู้คิด และรู ้เท่าทันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ผลของการเชื่ อมโยงโลกให้แคบลงอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีการสนเทศและการ
สื่ อสารในรู ป แบบใหม่ ไม่เพี ย งแต่จะส่ ง ผลกับ ระบบเศรษฐกิ จแก่ ทุ ก มุ มโลกเท่านั้น แต่ย งั ส่ ง ผล
กระทบถึ งโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคมด้วย ดังจะเห็นได้จากสังคมไทยกําลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ด้วยวัฒนธรรมต่างชาติที่
ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุ นแรง รวดเร็ ว และง่ายดาย สถาบันการศึกษาจึงต้องพัฒนาระบบการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ บุคลากรของสังคมให้
สามารถลดช่ องว่างทางทัศนคติและมโนทัศน์โดยรวม ให้สามารถใช้องค์ความรู้ประยุกต์ปรับเข้ากับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรให้การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน รู้เท่าทันระบบเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหว
เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งก้า วทัน
เทคโนโลยี ซ่ ึ งเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนและการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามความจําเป็ นหรื อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ และศิลป์ ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
ที่มีความรู ้ความสามารถในการผสานเชื่อมโยงศาสตร์ ต่าง ๆ มาสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลัก ษณะอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต ใน
ระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากลได้
ในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรสามารถปรับตัวกับ
ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั และอนาคต จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะมุมมอง บ่มเพาะนิสัย สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ จึงต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รู ปแบบการเรี ยนการสอน กลไกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอนในระยะยาว ด้วยการบูรณาการศาสตร์ วิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งผลการค้นคว้าวิจยั และ
การปฏิ บตั ิจากประเทศทัว่ โลกมาพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มวัย เพื่อนําไปสู่ ความรู้ความเข้าใจและความ
สมานฉันท์ต่อชีวติ และสังคมที่ยงั่ ยืนในอนาคต
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็ นเวลา 40 ปี ใน
การปรับปรุ งหลักสู ตรจึงยึดพันธกิจของสถาบันเป็ นหลัก คือการเสริ มสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้ประชาชนในหลากหลายรู ปแบบ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาด้ า นการเรี ยนการสอน การวิ จ ั ย การบริ การทางวิ ช าการ และการทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากล โดยเน้นการเรี ยนรู ้รอบด้านตลอดชี วิต เป็ นผูน้ าํ ในด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม อย่างมีคุณภาพ เป็ นบัณฑิตยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั และอนาคต
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
INT 1005 MTH 1003
GLY 1003 MET 1003
HIS 1001 HIS 1002
GAS 2601 GAS 2611
GAS 2802 GAS 2803
GAS 4804 HED 1101
ENG 1001 ENG 1002
ENG 2401 FRE 1001
GER1002 GER 2001
SPN 2002 RUS 1001
**JPN 1002 **JPN 2001
CHI 2002 MAL 1001
GRK 1002 GRK 2001
KHM 2002 MMR 1001
LAO 1002 LAO 2001
VNM 2002 KOR 1001
HIN 1002 HIN 2001
ARA 2002 POR 1001
THA 1002

STA 1003
*PHY 1001
HIS 1201
GAS 2701
GAS 3504
LAW 1004
ENG 2001
FRE 1002
GER 2002
RUS 1002
**JPN 2002
MAL 1002
GRK 2002
MMR 1002
LAO 2002
KOR 1002
HIN 2002
POR 1002

AGR 1003
SCI 1003
LIS 1001
GAS 2711
GAS 3601
POL 1100
ENG 2002
FRE 2001
SPN 1001
RUS 2001
CHI 1001
MAL 2001
KHM 1001
MMR 2001
VNM 1001
KOR 2001
ARA 1001
POR 2001

**BIO 1001
ART 1003
PHI 1003
GAS 2721
GAS 3801
ECO 1003
ENG 2101
FRE 2002
SPN 1002
RUS 2002
CHI 1002
MAL 2002
KHM 1002
MMR 2002
VNM 1002
KOR 2002
ARA 1002
POR 2002

CMS 1003
MSA 1003
GAS 1001
GAS 2801
GAS 4605
PSY 1001
ENG 2102
GER 1001
SPN 2001
**JPN 1001
CHI 2001
GRK 1001
KHM 2001
LAO 1001
VNM 2001
HIN 1001
ARA 2001
THA 1001
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13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
ศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
หน่ วยกิต
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
SOC 1003 (SO 103)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
สําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และต่างคณะ
**SOC 1005 (SO 105)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
SOC 2033 (SO 233)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3
สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
*SOC 3038
วัฒนธรรมข้าว
3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาชาวนาศาสตร์
SOC 4077 (SO 477)
สังคมวิทยาการเมือง
3
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
**SOE 1014 (SOE 114) สังคมวิทยาทัว่ ไป
3
สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
SOC 2063 (SO 263)
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริ หารงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์
SOC 2064 (SO 264)
สวัสดิการสังคม
3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริ หารงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์
SOC 2065 (SO 265)
ปั ญหาสังคม
3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริ หารงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์
13.3 การบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระบบการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคณะและ
ทุกสาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
ทั้งนี้ จะต้องเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่นกั ศึกษาสังกัดอยูแ่ ละไม่ซ้ าํ ซ้อน
กับวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก หรื อวิชาโทที่ได้เรี ยนไปแล้ว
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
1.1.1 ส่ งเสริ มให้ผศู ้ ึกษาสามารถดํารงตนอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้เป็ นอย่างดี
1.1.2 ส่ งเสริ มให้ผศู ้ ึกษามีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม
1.1.3 ส่ งเสริ มให้ผศู ้ ึกษาสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นานักศึกษาให้เกิดผลการเรี ยนรู้ในแต่ดา้ น ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ นหลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ อง ความสัมพันธ์ทางสังคม
ตลอดจนวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชี วติ ประจําวัน และสามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4.2 เพื่อให้สามารถนําความรู ้และความเข้าใจวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ใน
การวิเคราะห์สังคม กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานพัฒนาบุคคล ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
1.4.3 เพื่อส่ งเสริ มการค้นคว้าวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
นํามาใช้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
1.4.4 เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม ค่านิ ยม และจิตสํานึกร่ วมแก่สังคมรวมทั้งเสริ มสร้างวิชาการ
ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. คงไว้ซ่ ึ งความทันสมัยของหลักสู ตร
- พัฒนาหลักสู ตรให้มีความทันสมัย - เอกสารการปรับปรุ ง
และมีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป ตามมาตรฐานของสาขาวิชา
หลักสู ตร
ตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนดทุก 5 ปี - ติดตามและประเมินหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
ทุก 5 ปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน - ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นสําคัญ และส่ งเสริ มการ
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
ค้นคว้าวิจยั ของนักศึกษา โดยใช้
การค้นคว้าวิจยั ของนักศึกษา
ระเบียบวิธีการทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
3. พัฒนาทักษะการสอนตามมาตรฐาน
- พัฒนาทักษะการเรี ยน 5 ด้าน
ผลกการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ตามกรอบ
ได้แก่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
พ.ศ. 2552
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพื่อ
- แนะนําข้อมูลแหล่งทุนที่
เพิ่มพูนความรู ้ดา้ นสังคมวิทยาและ
สนับสนุนการทําวิจยั
มานุษยวิทยา รวมทั้งด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- การเข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะการสอน
ของอาจารย์
- การฝึ กการค้นคว้าวิจยั ของ
นักศึกษา
- การเข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะการสอน
ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการ
สอนตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ 5 ด้าน

- จํานวนครั้งในการฝึ กอบรม
และทําวิจยั
- จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในแต่ละปี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
 ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มี
 ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5
และข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้า
ชั้นเรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกชั้นเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระหว่าง
ปี การศึกษา 2555-2559
ชั้นปี ที่
ปี 2555
ชั้นปี ที่ 1
350
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชันปี ที่ 4
รวม
350
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
350
350
350
350
300
300
300
300
250
250
250
200
200
650
900
1,100
1,100
200
200
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้ อการเสนอตั้งงบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม

2555
700,000
20,000
40,000
50,000
810,000

2556
735,000
20,000
40,000
100,000
895,000

จํานวนเงิน
2557
770,000
20,000
40,000
100,000
930,000

2558
805,000
20,000
40,000
100,000
965,000

2559
840,000
20,000
40,000
100,000
1,000,000

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

144 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
42
63
24
15
144

จํานวนร้อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
100.00

รายวิชาในหมวดต่ าง ๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge
and Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 (IT 105)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
STA 1003 (ST 103)
สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 (AG 103)
การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 (BI 103)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 (GY 103)
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 (MT 103)
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001
ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
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SCI 1003 (SC 103)
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐาน/ทัว่ ไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 (AR 103)
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
2
MSA 1003 (MU 103)
ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 กระบวนวิชา
HIS 1001 (HI 101)
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
3
HIS 1002 (HI 102)
อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
HIS 1201 (HI 121)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 (PY 103)
ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS …./HED …
วิชาพลศึกษา
2
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
GAS 1001 (GS 101)
กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2601 (GS 251)
กรี ฑา 1
2
GAS 2611 (GS 241)
ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2701 (GS 271)
ฟุตบอล 1
2
GAS 2711 (GS 281)
บาสเกตบอล 1
2
GAS 2721 (GS 291)
วอลเลย์บอล 1
2
GAS 2801 (SS 237)
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
GAS 2802 (GS 231)
เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 3504 (GS 375)
ตะกร้อ
2
GAS 3601 (GS 341)
เทนนิส 1
2
GAS 3801 (GS 343)
ศิลปะป้ องกันตัว
2
GAS 4605 (GS 448)
แบดมินตัน
2
GAS 4804 (GS 440)
โยคะ
2
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
2
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
POL 1100 (PS 103)
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
ECO 1003 (EC 103)
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
1 กระบวนวิชา 3
PSY 1001 (PC 103)
จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 (SO 103)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปิ ดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ โดย
ต้องเรี ยนภาษานั้น 4 วิชาต่อเนื่องกัน วิชาละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001 (EN 101), ENG 1002 (EN 102) และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 (EN 201), ENG 2002 (EN 202), ENG 2101 (EN 203),
ENG 2102 (EN 204), ENG 2401 (EN 205)
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001 (FR 101 ), FRE 1002 (FR 102), FRE 2001 (FR 201),
FRE 2002 (FR 202)
ภาษาเยอรมัน GER 1001 (GN 101), GER 1002 (GN 102), GER 2001 (GN 201),
GER 2002 (GN 202)
ภาษาสเปน
SPN 1001 (SN 101), SPN 1002 (SN 102), SPN 2001 (SN 201),
SPN 2002 (SN 202)
ภาษารัสเซี ย RUS 1001 (RS 101), RUS 1002 (RS 102), RUS 2001 (RS 201),
RUS 2002 (RS 202)
ภาษาญี่ปุ่น
**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)
ภาษามลายู
MAL 1001 (ML 101), MAL 1002 (ML 102), MAL 2001 (ML 201),
MAL 2002 (ML 202)
ภาษากรี ก
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)
ภาษาเวียดนาม 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) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 (TH 101)
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
THA 1002 (TH 102)
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
(2) หมวดวิชาเอก
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต รวม
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกตามแผน

63
39
24

หน่วยกิต
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หน่ วยกิต
**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
ANT 2029 (AN 229) วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
**ANT 2078(AN 278) ครอบครัวและเครื อญาติ
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
SOC 2067 (SO 267) สังคมวิทยาเมือง

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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SOC 2091 (SO 291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 3
** SOC 3083(SO 383) การจัดระเบียบทางสังคม
3
** SOC 4083(SO 483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3
SOC 4092 (SO 492) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3
2.2 วิชาเอกตามแผน 24 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนแผนใดแผนหนึ่งที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
แผนที่ 1 สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาทัว่ ไป
หน่วยกิต
**ANT 2013 (AN 213) โบราณคดีเบื้องต้น
3
**ANT 3013 (AN 313) มานุษยวิทยากายภาพ
3
ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มน้อย
3
**ANT 3050(AN 350) สังคมและวัฒนธรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
3
SOC 3074 (SO 374) สังคมวิทยาการศึกษา
3
SOC 3076 (SO 376) สังคมวิทยาศาสนา
3
SOC 4077 (SO 477) สังคมวิทยาการเมือง
3
SOC 4095 (SO 495) สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3
แผนที่ 2 พัฒนาสั งคม
หน่วยกิต
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
3
SOC 3035 (SO 335) การพัฒนาชุมชน
3
SOC 3036 (SO 336) ธุ รกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
3
SOC 3076 (SO 376) สังคมวิทยาศาสนา
3
SOC 4033 (SO 433) สังคมวิทยาการพัฒนา
3
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SOC 4068 (SO 468) สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
3
SOC 4096 (SO 496) ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
3
แผนที่ 3 เมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
หน่วยกิต
**SOC 2044 (SO 244) มนุษยนิเวศวิทยา
3
SOC 3045 (SO 345) การสาธารณสุ ขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
3
SOC 3087 (SO 387) พฤติกรรมรวมหมู่
3
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SOC 4035 (SO 435) การวางผังเมือง
3
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SOC 4046 (SO 446) สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
SOC 4075 (SO 475) สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
SOC 4097 (SO 497) ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
แผนที่ 4 การสั งคมสงเคราะห์
*SOC 2062
การคุม้ ครองทางสังคม
SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
SOC 2064 (SO 264) สวัสดิการสังคม
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
SOC 3067 (SO 367) สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสู งวัย
SOC 3078 (SO 378) สังคมวิทยาสตรี
SOC 4084 (SO 484) ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะห์
SOC 4098 (SO 498) ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์

หน่วยกิต
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นวิ ช าโทสาขาใดสาขาหนึ่ ง ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ ไ ม่ ซ้ ํา กับ วิช าเอก
หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุ ษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ
นั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่ วยกิตไม่ถึง 24 หน่ วยกิตให้เป็ นสิ ทธิ
ของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโท
ของคณะมนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรี ยนวิชาโทใด ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องนั้น
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(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1. นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2. RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) (Cooperative Education)
นักศึกษาสามารถเลื อกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิ จศึกษา จํานวน 9 หน่ วยกิ ต
แทนหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา (อยูใ่ นภาคผนวก ก)
1. หมวดวิชามานุษยวิทยา
ANT X0XX
2. หมวดวิชาสังคมวิทยา
SOC X0XX
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชามานุษยวิทยา
**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Anthropology)
**ANT 2013 (AN 213) โบราณคดีเบื้องต้น
(Introduction to Archaeology)
ANT 2029 (AN 229) วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
(Culture and Personality)
**ANT 2078 (AN 278) ครอบครัวและเครื อญาติ
(Family and Kinships)
**ANT 3013 (AN 313) มานุษยวิทยากายภาพ
(Physical Anthropology)
ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มน้อย
(Minority Groups)
**ANT 3050 (AN 350) สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Societies and Cultures in Southeast Asia)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
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ANT 3053 (AN 353) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Society and Culture)
ANT 3054 (AN 354) สังคมและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Society and Culture)
**ANT 3055 (AN 355) สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(Japanese Society and Culture)
ANT 3056 (AN 356) สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
(Indian Society and Culture)
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
ANT 3058 (AN 358) สังคมและวัฒนธรรมแอฟริ กา
(African Societies and Cultures)
**ANT 3059 (AN 359) สังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริ กา
(Latin American Societies and Cultures)
ANT 3065 (AN 365) มานุษยวิทยาเมือง
(Urban Anthropology)
ANT 4023 (AN 423) สังคมกับนิทานพื้นบ้าน
(Society and Folktales)
ANT 4053 (AN 453) วัฒนธรรมโลก
(Global Culture)
ANT 4054 (AN 454) กลุ่มชาติพนั ธุ์ในท้องถิ่นไทย
(Local Ethnic Groups of Thailand)
ANT 4058 (AN458) ชาวเขาในประเทศไทย
(Hill Tribes of Thailand)
ANT 4059 (AN 459) สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
(Thai Local Society and Culture)
**ANT 4069 (AN 469) มานุษยวิทยาประยุกต์
(Applied Anthropology)
ANT 4078 (AN 478) วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
(Culture and Economic Behavior)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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2) หมวดวิชาสั งคมวิทยา
หน่ วยกิต
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
(Introduction to Sociology and Anthropology)
**SOC 1005 (SO 105) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3
(Sociology and Anthropology for Tourism)
**SOE 1014 (SOE 114) สังคมวิทยาทัว่ ไป
3
(General Sociolgy)
SOC 2001(SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยา
3
และมานุษยวิทยา
(Statistics and Computer Programs for Sociological and
Anthropological Research)
SOC 2024 (SO 224) สังคมกับภาษา
3
(Society and Language)
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3
(Social and Cultural Change)
**SOC 2035 (SO 235) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาใน
3
ประเทศโลกที่สาม
(Social Change and Development in the Third World)
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
3
(Demography)
**SOC 2044 (SO 244) มนุษยนิเวศวิทยา
3
(Human Ecology)
*SOC 2062
การคุม้ ครองทางสังคม
3
(Social Protection)
SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3
(Introduction to Social Work)
SOC 2064 (SO 264) สวัสดิการสังคม
3
(Social Welfare)
SOC 2065(SO 265) ปั ญหาสังคม
3
(Social Problems)
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
3
(Rural Sociology)
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SOC 2067 (SO 267) สังคมวิทยาเมือง
(Urban Sociology)
SOC 2068(SO 268) การแก้ไขปั ญหาเชิงสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving)
SOC 2083 (SO 283) การจัดกลุ่มในสังคม
(Group Organization)
SOC 2084 (SO 284) การเบี่ยงเบนทางสังคม
(Social Deviance)
SOC 2091 (SO 291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
(Research Methods in Sociology and Anthropology 1)
SOC 3035 (SO 335) การพัฒนาชุมชน
(Community Development)
SOC 3036 (SO 336) ธุ รกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
(Agribusiness and Rural Development)
SOC 3037 (SO 337) ความยากจนกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
(Poverty and Development in the Third World)
*SOC 3038
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
SOC 3045(SO 345) การสาธารณสุ ขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
(Public Health and Urban Human Ecology)
SOC 3063 (SO 363) สังคมวิทยาคลินิก
(Clinical Sociology)
SOC 3064 (SO 364) สังคมวิทยาทางปั ญญา
(Sociology of Intellectual Life)
*SOC 3066
สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ
(Buddhist Social Work)
SOC 3067 (SO 367) สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสู งวัย
(Sociology of Aging)
SOC 3068 (SO 368) ปริ ทรรศน์เกี่ยวกับความตาย
(Perspectives on Death)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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SOC 3069 (SO 369)
SOC 3074 (SO 374)
SOC 3075 (SO 375)
SOC 3076 (SO 376)
SOC 3078 (SO 378)
SOC 3079 (SO 379)
**SOC 3083(SO 383)
SOC 3084 (SO 384)
SOC 3085 (SO 385)
SOC 3086 (SO 386)
SOC 3087 (SO 387)
SOC 3094 (SO 394)
*SOC 3095
SOC 4033 (SO 433)
SOC 4034 (SO 434)

สังคมวิทยาสุ ขภาพและการแพทย์
(Sociology of Health and Medicine)
สังคมวิทยาการศึกษา
(Sociology of Education)
สังคมวิทยาเยาวชน
(Sociology of Youth)
สังคมวิทยาศาสนา
(Sociology of Religion)
สังคมวิทยาสตรี
(Sociology of Women)
สังคมวิทยาพุทธศาสนา
(Sociology of Buddhism)
การจัดระเบียบทางสังคม
(Social Organization)
พลวัตทางองค์การ
(Organization Dynamics)
การควบคุมทางสังคม
(Social Control)
การจัดช่วงชั้นทางสังคม
(Social Stratification)
พฤติกรรมรวมหมู่
(Collective Behavior)
วิธีการวิจยั สํารวจ
(Survey Research Methods)
การวิจยั เชิงคุณภาพทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(Qualitative Research in Sociology and Anthropology)
สังคมวิทยาการพัฒนา
(Sociology of Development)
นโยบายและการวางแผนสังคม
(Social Policy and Planning)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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SOC 4035 (SO 435)
SOC 4036 (SO 436)
SOC 4046 (SO 446)
SOC 4049 (SO 449)
SOC 4064 (SO 464)
SOC 4065 (SO 465)
**SOC 4066 (SO 466)
SOC 4067 (SO 467)
SOC 4068 (SO 468)
SOC 4073 (SO 473)
SOC 4074 (SO 474)
SOC 4075 (SO 475)
SOC 4076 (SO 476)
SOC 4077 (SO 477)
*SOC 4078

การวางผังเมือง
(City Planning)
บทบาทสตรี ในการพัฒนา
(Women's Role in Development)
สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
(Sociology of Housing)
ปั ญหาประชากร
(Population Problems)
สังคมวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ
(Sociology of Crime and Punishment)
สังคมวิทยาระบบโลก
(Sociology of the Global System)
บทบาทตามเพศบุรุษและสตรี
(Men and Women ’s Sex Roles)
สังคมวิทยาการสื่ อสาร
(Sociology of Communication)
สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
(Applied Sociology in Development Program)
สังคมวิทยาการทหาร
(Sociology of the Military)
สังคมวิทยาอาชีพ
(Sociology of Occupations)
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Sociology)
สังคมวิทยากฎหมายและจริ ยธรรม
(Sociology of Law and Ethics)
สังคมวิทยาการเมือง
(Political Sociology)
สังคมวิทยาอํานาจ
(Sociology of Power)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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SOC 4079 (SO 479)
**SOC 4083 (SO 483)
SOC 4084 (SO 484)
SOC 4092 (SO 492)
SOC 4095 (SO 495)
SOC 4096 (SO 496)
SOC 4097 (SO 497)
SOC 4098 (SO 498)

หน่ วยกิต
3

สังคมวิทยาการกีฬา
(Sociology of Sports)
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(Sociological and Anthropological Theory)
ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
(Theory of Social Development for Social Work)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
(Research Methods in Sociology and Anthropology 2)
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(Seminar in Sociology and Anthropology)
ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
(Special Problems in Social Development)
ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
(Special Problems in Urban Studies and Ecology)
ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์
(Special Problems in Social Work)

3
3
3
3
3
3
3

3.1.5 แผนการศึกษา สํ าหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิชาเอกสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
แผนที่ 1 สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาทัว่ ไป
HIS 1001 (HI 101)
HIS 1002 (HI 102)
LIS 1001 (IS 101)
PHI 1003 (PY 103)
RAM 1000 (RU 100)
SOC 1003 (SO 103)
THA 1001 (TH 101)
…………………….

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1 วิชา
อารยธรรมตะวันออก
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ปรัชญาเบื้องต้น
ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 1

3 หน่วยกิต

รวม

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(3) หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
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ART 1003 (AR 103)
MSA 1003 (MU 103)
ECO 1003 (EC 103)
LAW 1004 (LW 104 )
POL 1100 (PS 103)
PSY 1001 (PC 103)
HIS 1201 (HI 121)
THA 1002 (TH 102)
…………………….

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 วิชา
ดนตรี วจิ กั ษณ์
เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1 วิลา
รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
จิตวิทยาทัว่ ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
วิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์หรื อวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่นบั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปได้ 1 วิชา
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุขภาพ
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล 1
GAS 2801 (SS 237)
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
เลือกเรี ยน 1 วิชา
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
GAS 4804 (GS 440) โยคะ
HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุขภาพเพื่อชีวติ
……………………
วิชาภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 2
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
**ANT 2013 (AN 213) โบราณคดีเบื้องต้น
**ANT 2078 (AN 278) ครอบครัวและเครื อญาติ
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
……………………… ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3
……………………… วิชาโท 1 วิชา
รวม

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ANT 2029 (AN 229) วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
**ANT 3013 (AN 313) มานุษยวิทยากายภาพ
SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
…………………… ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
............................... วิชาโท 1 วิชา
รวม

ANT 3057 (AN 357)
SOC 2066 (SO 266)
SOC 2067 (SO 267)
**SOC 3083 (SO 383)
…………………….
……………………

ANT 3027 (AN 327)
**ANT 3050 (AN 350)
SOC 2091 (SO 291)
SOC 3074 (SO 374)
SOC 4077 (SO 477)
…………………….
…………………….

SOC 3076 (SO 376)
**SOC 4083 (SO 483)
SOC 4092 (SO 492)
SOC 4095 (SO 495)
…………………….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

สังคมและวัฒนธรรม
สังคมวิทยาชนบท
สังคมวิทยาเมือง
การจัดระเบียบทางสังคม
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชนกลุ่มน้อย
สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
สังคมวิทยาการศึกษา
สังคมวิทยาการเมือง
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

สังคมวิทยาศาสนา
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิชาโท 3 วิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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…………………….

แผนที่ 2 พัฒนาสั งคม
เหมือนแผนที่ 1
เหมือนแผนที่ 1

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกเสรี 3 วิชา หรื อ RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

**ANT 1013 (AN 113)
**ANT 2078 (AN 278)
SOC 2043 (SO 243)
SOC 2065 (SO 265)
…………………….
…………………….

มานุษยวิทยาเบื้องต้น
ครอบครัวและเครื อญาติ
ประชากรศาสตร์
ปั ญหาสังคม
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3
วิชาโท 1 วิชา

ANT 2029 (AN 229)
SOC 2033 (SO 233)
SOC 2001 (SO 201)
SOC 3035 (SO 335)
…………………….
…………………….

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การพัฒนาชุมชน
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
วิชาโท 1 วิชา
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
SOC 2067 (SO 267) สังคมวิทยาเมือง
**SOC 3083 (SO 383) การจัดระเบียบทางสังคม
……………………. วิชาโท 2 วิชา
……………………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

รวม

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

28
SOC 2091 (SO 291)
SOC 3036 (SO 336)
SOC 3076 (SO 376)
SOC 4033 (SO 433)
SOC 4068 (SO 468)
…………………….
…………………….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
สังคมวิทยาศาสนา
สังคมวิทยาการพัฒนา
สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
**SOC 4083 (SO 483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาละมานุษยวิทยา
SOC 4092 (SO 492) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
SOC 4096 (SO496)
ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
……………………. วิชาโท 3 วิชา

เหมือนแผนที่ 1

แผนที่ 3 เมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
เหมือนแผนที่ 1

เหมือนแผนที่ 1

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
**ANT 2078 (AN 278) ครอบครัวและเครื อญาติ
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
**SOC 2044 (SO 244) มนุษยนิเวศวิทยา
……………………. ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3
……………………. วิชาโท 1 วิชา

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ANT 2029 (AN 229)
SOC 2033 (SO 233)
SOC 2001 (SO 201)
SOC 3045 (SO 345)
…………………….
…………………….

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
วิชาโท 1 วิชา
รวม

ANT 3057 (AN 357)
SOC 2066 (SO 266)
SOC 2067 (SO 267)
**SOC 3083 (SO 383)
…………………….
…………………….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมวิทยาชนบท
สังคมวิทยาเมือง
การจัดระเบียบทางสังคม
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

SOC 2091 (SO 291)
SOC 3087 (SO 387)
SOC 4034 (SO 434)
SOC 4035 (SO 435)
SOC 4075 (SO 475)
…………………….
…………………….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
พฤติกรรมรวมหมู่
นโยบายและการวางแผนสังคม
การวางผังเมือง
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

SOC 4046 (SO 446)
**SOC 4083 (SO 483)
SOC 4092 (SO 492)
SOC 4097 (SO 497)
…………………….

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาละมานุษยวิทยา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
วิชาโท 3 วิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

เหมือนแผนที่ 1

แผนที่ 4 การสั งคมสงเคราะห์
เหมือนแผนที่ 1

เหมือนแผนที่ 1
**ANT 1013 (AN 113)
**ANT 2078 (AN 278)
SOC 2043 (SO 243)
*SOC 2062
SOC 2063 (SO 263)
…………………….

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

มานุษยวิทยาเบื้องต้น
ครอบครัวและเครื อญาติ
ประชากรศาสตร์
การคุม้ ครองทางสังคม
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3

รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ANT 2029 (AN 229) วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
……………………. ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 4
……………………. วิชาโท 1 วิชา
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
SOC 2067 (SO 267) สังคมวิทยาเมือง
**SOC 3083 (SO 383) การจัดระเบียบทางทางสังคม
……………………. วิชาโท 2 วิชา
……………………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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SOC 2091 (SO 291)
SOC 2064 (SO 264)
SOC 3067 (SO 367)
SOC 4084 (SO 484)
…………………….
…………………….

SOC 3078 (SO 378)
**SOC 4083 (SO 483)
SOC 4092 (SO 492)
SOC 4098 (SO 498)
…………………….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
สวัสดิการสังคม
สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย
ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

สังคมวิทยาสตรี
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์
วิชาโท 3 วิชา

เหมือนแผนที่ 1

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)

รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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ลําดับ
ที่
1.
2.

3.

3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล

นางจันทร์เพ็ญ
อมรเลิศวิทย์
นางสาวอุดมพร
ชั้นไพบูลย์

นางสุ วิมล
อังควานิช

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ.รศ.ศ.)
รอง
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
สม.ม.
อ.บ.
ศน.ม.

สังคมวิทยา
ภาษาฝรั่งเศส
พุทธศาสน์ศึกษา

สส.ม.
อ.บ.
พบ.ด
ค.ม.
พศ.บ.

สวัสดิการแรงงาน
ศิลปการละคร
ประชากรและ
การพัฒนา
วิจยั การศึกษา
สถิติ

ปช.ด.
พบ.ม.

ประชากรศาสตร์
พัฒนาสังคม

วท.บ.
M.A.

จิตวิทยาสังคม
Anthropology

สม.ม.
นศ.บ.

มานุษยวิทยา
นิ เทศศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ

มานุษยวิทยา

(เกียรตินิยม)

4.

5.

นางสาววันเพ็ญ
วอกลาง

นางสาวอัญชลา
โภชนสมบูรณ์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

(เกียรตินิยม

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2526
2522
2550

ไทย
ไทย
ไทย

2539
2534
2533

ไทย
ไทย

2523
2513

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of NebraskaLincoln
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย

2541
2534

ไทย
USA

2521
2546

ไทย
ไทย

2536
2535

ไทย

2530

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

อันดับหนึ่ ง)

3.3 อาจารย์ ประจํา

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

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

1.

นางจงจิตต์
โศภนคณาภรณ์

2.

นางจันทร์เพ็ญ
อมรเลิศวิทย์

รองศาสตราจารย์

3.

นางสาวอุดมพร
ชั้นไพบูลย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

กศ.ด.
สค.ม.
อ.บ.
สม.ม.
อ.บ.

พัฒนศึกษาศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
ภาษาอังกฤษ
สังคมวิทยา
ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2538
2521
2517
2526
2522

ศน.ม.

พุทธศาสน์ศึกษา

ไทย

2550

สส.ม.
อ.บ.

สวัสดิการแรงงาน
ศิลปการละคร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2539
2534
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

4.

นางสาววันเพ็ญ
วอกลาง

5.

นางสาวอัญชลา
โภชนสมบูรณ์

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

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ปช.ด.
พบ.ม.

ประชากรศาสตร์
พัฒนาสังคม

วท.บ.
M.A.

จิตวิทยาสังคม
Anthropology

สม.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ

มานุษยวิทยา
นิ เทศศาสตร์
มานุษยวิทยา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University of Nebraskalincoln
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย

2541
2534

ไทย
USA

2521
2546

ไทย
ไทย
ไทย

2536
2535
2530

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ ง)

6

นางจีรพรรณ
กาญจนะจิตรา

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Rural Sociology &
Community Service
Education
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

Cornell University

USA

2519

University of New York
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

USA
ไทย

2516
2513

Ph.D

Political Science

USA

2528

Cert.
สค.ม.
ศศ.บ.

Asian Anthropology
สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ

University of Hawaii at
Manoa
University of London
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

England
ไทย
ไทย

2519
2516
2514

สม.ม.
ศศ.บ.

มานุษยวิทยา
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย

2545
2540

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไทย

2545

ศศ.ม.
วท.บ.

การจัดการสําหรับ
นักบริ หาร
สังคมวิทยาประยุกต์
จิตวิทยาสังคม

ไทย
ไทย

2544
2522

สคม.
นศ.บ.
รป.บ.

สังคมวิทยา
นิ เทศศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2550
2547

M.S.
วท.บ.

7.

8.

นายดํารงค์
ฐานดี

รองศาสตราจารย์

นายก้องสกล
กวินรวีกุล

อาจารย์

(เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ ง)

9.

10

นางสาวอุบลศรี
เสนาะรักษ์

อาจารย์

นางสาวนภสมน
นิ จรันดร์

อาจารย์

รป.ม.

(เกียรตินิยม)
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ลําดับ
ที่
11.

ชื่อ – สกุล

นางสุ วิมล
อังควานิช

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

คุณวุฒิ
การศึกษา
พบ.ด

นายปฐม
ทรัพย์เจริ ญ

รองศาสตราจารย์

3.4 อาจารย์ พเิ ศษ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1
นายพิชญ์
สมพอง

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

3

นางศิริพนั ธ์
ถาวรทวีวงษ์

รองศาสตราจารย์

3

นางนงลักษณ์
เทพสวัสด์

รองศาสตราจารย์

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริ หารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2533

ค.ม.
พศ.บ.

ประชากรและ
การพัฒนา
วิจยั การศึกษา
สถิติ

ไทย
ไทย

2523
2513

ศศ.ม.
ป. ชั้นสู ง
นศ.บ

พัฒนาชุมชน
การปกครอง
สื่ อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2524
2515
2513

สถานศึกษา

ประเทศ
England
England

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา
2536
2527

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2519
2513
2526
2513

Delhi University
Delhi University
Delhi University

India
India
India

2524
2513
2511

(เกียรตินิยม)

12.

สาขาวิชา

วุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.A.

สาขาวิชา

Sociology
Contemporary
Sociology
ศศ.ม.
พัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
สม.ม.
สังคมวิทยา
สม.บ
สังคมวิทยาและ
(เกียรตินิยมดี) มานุษยวิทยา
Ph.D.
Social Work
M.A.
Social Work
B.A.
Economics and
Philosophy

Lancaster University
Lancaster University

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ไม่มี)
4.2 ช่วงเวลา (ไม่มี)
4.3 การจัดการเวลาและตารางสอน (ไม่มี)
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
(ไม่มี)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
มองเห็นความเป็ นธรรมในสังคม
ส่ งเสริ มด้านจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม
มีวจิ ารณญาณเข้าใจความซับซ้อนและกลไกการ ให้ความรู ้เกี่ยวกับสังคมที่แตกต่างหลากหลาย
ทํางานของสังคมที่เป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกัน ให้แนวคิดในการวิเคราะห์
สามารถเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางสังคม รวมถึง นําสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมมาใช้เป็ น
สามารถประเมิน และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง กรณี ศึกษา กระตุน้ ให้ทวนสอบความคิดและ
บูรณาการ
จัดระบบความคิดให้กว้างขวาง ครอบคลุม
เชื่อมโยงเป็ นลําดับ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) รู ้จกั แยกแยะความดี ความชัว่ สามารถปรับวิถีชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม
2) มีความรับผิดชอบส่ วนตัวและส่ วนรวม มีจิตสํานึกในการปฏิบตั ิงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ มีวนิ ยั ในตนเอง
4) มีการพัฒนานิสัย ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรมทั้งในด้านส่ วนตัวและส่ วนรวม
5) เคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับแห่งหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและ
สังคม
6) เข้าใจและเคารพในคุณค่าความเป็ นมนุษย์ เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) เป็ นแบบอย่างด้วยการเข้าบรรยายตรงเวลา บรรยายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
กําหนดกฎระเบียบการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบ
มีวนิ ยั ซื่อสัตย์ เสี ยสละ ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณ มีความเมตตากรุ ณา เคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับแห่งหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม
2) บรรยาย ยกตัวอย่างบุคคล กิจกรรม สถานการณ์สมมติ สอดแทรกเหตุการณ์จริ ง
และประสบการณ์จริ งเชิงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ความกตัญ�ูกตเวที
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ความเสมอภาคหรื อเท่าเทียมกันเพื่อให้นกั ศึกษามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม มีแนวทางการดําเนิ นชีวติ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
คําสอนของศาสนา ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
3) แนะนําและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม ให้นกั ศึกษาร่ วมอภิปราย
ร่ วมกิจกรรม ร่ วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น
ที่หลากหลาย เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นผลของการกระทํา รู ้จกั การยอมรับนานามติ
เคารพสิ ทธิ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ข้อขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน การรับฟัง ความตั้งใจเรี ยน
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การส่ งงานตามกําหนด ประสิ ทธิ ผล
ของงาน รวมทั้งความถูกต้อง ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของผลงาน การอ้างอิง
เอกสาร
2) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกกับผูร้ ่ วมเรี ยนและผูส้ อน
ทัศนคติในการ ดําเนิ นชีวติ
3) ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ การเข้าร่ วมกิจกรรม
การสัมมนา การมีมนุษยสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อสถานการณ์สมมติ
4) ประเมินผลจากการตอบข้อซักถามด้านความจํา การวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริ ยธรรม
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีความรู ้ ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการในวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2) มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของระเบียบวิธีวจิ ยั และเครื่ องมือในการแสวงหา
องค์ความรู ้ใหม่ในวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3) สามารถวิเคราะห์ จําแนกข้อเท็จจริ งตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และในองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
4) มีการบูรณาการความรู ้ดา้ นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้ากับศาสตร์ แขนงอื่น ๆ
5) มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้และปรับความรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ์
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6) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และตระหนักถึง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายภาพรวม ความสําคัญและประเด็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาของวิชา เชื่ อมโยง
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เชิญผูท้ รงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ ยกตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้อง กรณี ศึกษา การเทียบเคียง การตีความ การประเมินข้อมูล
เปรี ยบเทียบแนวคิดจากหลักฐานใหม่ แนะนําการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจาก
สื่ อสารสนเทศ กระตุน้ ให้สนใจและตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู ้ใหม่ ๆ และพัฒนาองค์ความรู ้ต่อไป
2) กําหนดหัวข้อและแนะนําแนวทางการค้นคว้าและวิจยั ที่ทนั ต่อเหตุการณ์
แหล่งข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่จากปรากฏการณ์ทางสังคม แยกแยะข้อเท็จจริ ง
วิเคราะห์กรณี ศึกษา แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาอภิปรายเตรี ยมบทเรี ยนล่วงหน้า สรุ ป
เนื้อหาจากบทเรี ยนและบทความทางวิชาการ รวมทั้งสื่ อสารสนเทศ เพื่อให้นกั ศึกษา
มองปั ญหาอย่างเป็ นองค์รวม
3) แนะนําและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีวธิ ี การคิดและมีวจิ ารณญาณอย่างเป็ นระบบ
มีส่วนร่ วมในการคิดพูด ทํา แสดงความเห็น อภิปรายร่ วมกัน นําเสนอและกําหนด
ประเด็นที่น่าสนใจ ให้ฝึกการตั้งคําถาม คําตอบ เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
ทําให้นกั ศึกษาเกิดมุมมองที่กว้างขวาง สามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
4) ให้นกั ศึกษาทดสอบทําแบบฝึ กหัด เน้นแนวคิด สาระสําคัญ และบูรณาการความคิด
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการประเมินจากข้อสอบปลายภาค
2.2.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากความสนใจและการเข้าสังคมในชั้นเรี ยน
2) ประเมินผลจากการค้นคว้าและวิจยั ตามหัวข้อหรื อประเด็นที่กาํ หนดการสรุ ป
บทเรี ยนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทํางาน การนําเสนอผลงาน การทํางาน
เป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล การอภิปราย รวมทั้งการตั้งคําถามและคําตอบ
3) ประเมินผลจากข้อสอบปลายภาคซึ่ งมีท้ งั ประเภทปรนัยและอัตนัย
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถใช้ความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไข
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
2) มีวจิ ารณญาณในการคิดอย่างเป็ นระบบ เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รวมทั้ง
กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3) สามารถสื บค้นข้อเท็จจริ ง ตีความ ประเมินข้อมูล แนวคิด หลักฐานใหม่ ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
4) สามารถใช้ความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
ที่ซบั ซ้อนได้อย่างเหมาะสม
5) สามารถศึกษา สังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปั ญหา นําความรู ้และ
ประสบการณ์ แก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายทฤษฎี แนวคิดของนักปราชญ์ นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของวิชา ยกตัวอย่างสถานการณ์จริ ง ปรากฏการณ์ทางสังคม กรณี ศึกษา
ความสมานฉันท์ และนานามติ การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี สามารถเปรี ยบเทียบ มองเห็นเสถียรภาพและ
การเปลี่ยนแปลง
2) กระตุน้ แนะนําและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสื บค้น คัดกรองข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของวิชาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้นกั ศึกษามีวธิ ีคิดอย่างเป็ นระบบ
สามารถตีความเชื่ อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผล ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นร่ วมกัน พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจยั และนํา
องค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ดว้ ยปั ญญาอย่างเหมาะสม
3) ให้นกั ศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ สรุ ปบทเรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ตั้งข้อสงสัยและค้นคว้าหาคําตอบ เพื่อสานต่อมิติต่าง ๆ
ที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน ฝึ กงานภาคสนามและจัดกิจกรรมให้เรี ยนรู ้สภาพจริ ง
วิจารณ์ อภิปราย ร่ วมกันต่อปั ญหา สถานการณ์สมมติและประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อ
เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะทางปั ญญา

39
2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากการเข้าเรี ยน ความตั้งใจเรี ยน ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วม
ในชั้นเรี ยน
2) ประเมินผลจากการตอบข้อซักถามในชั้นเรี ยนการทํารายงานประกอบการเรี ยน
ทั้งรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม ผลการค้นคว้าจากประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาของวิชา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความเห็น การอภิปรายร่ วมกัน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมเมื่อ
อยูใ่ นสภาวะของความขัดแย้งและแนวทางการนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
3) ประเมินผลจากผลการสอบปลายภาคด้วยการทดสอบความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการนําองค์ความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ เพื่อทดสอบทักษะทางปัญญา
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อ สื่ อสารให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง
2) สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดีในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ โดยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างสร้างสรรค์
3) รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองเพื่อรับใช้สังคมใน
ประเด็นและโอกาสที่เหมาะสม
4) สามารถริ เริ่ มวางแผนงานที่เหมาะสมในการดําเนิ นงานต่าง ๆ
5) เคารพและยอมรับความแตกต่างของบุคคลและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายและยกตัวอย่างปรากฏการณ์ สถานการณ์ บุคคลผูท้ าํ คุณประโยชน์แก่สังคม
กรณี ศึกษา แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและความหลากหลายของเนื้อหาวิชา การสร้าง
สังคมและการใช้ชีวิตร่ วมกันในสัง คมสอดแทรกหลัก มนุ ษยสัมพันธ์ ศิ ลปะใน
การสื่ อความหมาย เพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ท้ งั
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับสังคม
2) ฝึ กให้นกั ศึกษาตีความ ตอบข้อซักถามโดยเทียบเคียงจากประสบการณ์ ทํากิจกรรม
ร่ วมกั น นํ า เสนอผลการค้ น คว้ า ทั้ งแบบรายบุ ค คลและแบบกลุ่ ม สั ม มนา
ร่ วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้นกั ศึกษารู ้จกั การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของความรับผิดชอบการวางแผนงานที่เหมาะสม
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3) กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เห็นความสําคัญของการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติ เคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
แนวทางการขจัดข้อขัดแย้ง ร่ วมกิจกรรมจิตอาสา ทบทวนพฤติกรรมและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้น เพื่อพัฒนาค่านิยมที่
พึงประสงค์ พัฒนาคุณภาพชี วติ และการแสดงออกทางพฤติกรรมให้เป็ นไปตาม
ที่สังคมคาดหวัง
2.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน ความสามารถในการปรับตัว มารยาทใน
การฟัง การสื่ อความหมาย การแสดงความคิดเห็น การตอบข้อซักถาม การร่ วม
อภิปราย การแบ่งงานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินผลจากความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยน การตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการเรี ยน ความตั้งใจ การติดตามเนื้ อหาของ
บทเรี ยน และการเตรี ยมความพร้อม
3) ประเมินผลจากการตอบข้อซักถามในชั้นเรี ยนและการตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์
2.5 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถวิเคราะห์และแปลความได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์โดยการสื่ อสารทั้ง
การพูดและการเขียน
2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล คัดเลือกข้อมูลมาสนับสนุนและพัฒนา
กิจกรรม การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถเลือกใช้รูปแบบในการสื่ อสาร และการนําเสนอ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจยั
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) สามารถศึกษา พัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใช้อย่างต่อเนื่อง
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) ส่ งเสริ มและแนะนําการอ่านการแปลข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ ตารางข้อมูล การแปลง
ตัวเลข เพื่อการวิเคราะห์ ลําดับเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิชา
2) ฝึ กให้นกั ศึกษารู้จกั ใช้ภาษาในการสื่ อสาร เพื่อให้ตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
3) บรรยายรวมถึงเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ แนะนําวิธีการเข้าถึงข้อมูลจาก
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แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือและสื่ อประเภทต่าง ๆ การสื บค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รู ้จกั เลือกและคัดกรองข้อมูล เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ ค้นคว้าหาข้อมูลที่
ถูกต้องจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการดําเนินชีวิต
2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากการศึกษา พฤติกรรมร่ วมกันในชั้นเรี ยน การนําเสนอผลการค้นคว้า
ที่มี การอ้างอิงตัวเลขในประเด็นที่น่าสนใจตามหัวข้อที่กาํ หนด
2) ประเมินผลจากประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อความหมาย การตอบข้อซักถามในชั้นเรี ยน
คุณภาพการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีและทักษะที่เหมาะสม
3) ประเมินผลจากการตอบข้อซักถามในชั้นเรี ยน และการวิเคราะห์จากผลสอบ
ปลายภาค
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)

(Curriculum mapping) หน้า 41
อยูใ่ นไฟล์เดียวกับ Curriculum mapping ให้อาจารย์นาํ มาใส่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเล่มจริ งที่ สกอ.
พิจารณารับรองแล้ว
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ16 และ 17 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้
คะแนน การให้เกรดของแต่ละวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร

เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสู ตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล
ของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.1 การบริ หารหลักสู ตร
1.1.1 มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1.2 มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2 การบริ หารจัดการทรั พยากรการเรียนการสอน
1.2.1 การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
1) อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
2) อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
3) แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และอื่น ๆ
1.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริ การกับนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
1.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย
สื่ อการสอน หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1.3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์
ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
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1.3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
1) มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
2) คณาจารย์ที่ได้รับเชิ ญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตรโดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1.4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4.2 การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1) จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
2) สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1.5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
1) มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกั ศึกษา โดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
2) จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
1.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน่ คําร้อง
ขอทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป

45
3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
×
×
×
×
×
ร่ วมประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2
×
×
×
×
×
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
×
×
×
×
×
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน ×
×
×
×
×
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้
ครบทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ. 7 หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

×

×

×

×

×

-

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
×
×
×
×
×
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
×
×
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
×
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10 10 11 12
ตัวบ่งชี้ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
8
8
8
9
10
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง

รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูใ้ ช้
บัณฑิตมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย
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หลักสู ตรวิชาโทสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
---------------------------------------1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
A Minor Program in Sociology and Anthropology
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
3.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปรับปรุ งสาระของกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
โดยได้เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อกระบวนวิชา
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
3.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม และสามารถ
ประยุกต์ในการดํารงชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม ค่านิยม และจิตสํานึกร่ วม ในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
4. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรมีกาํ หนดเปิ ดสอนตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2555
5. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และข้อ 6
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
6. ระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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7. อาจารย์ผ้ สู อน
7.1. อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7.2. อาจารย์พิเศษและ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะมนุษยศาสตร์ เสนอให้มหาวิทยาลัย
รามคําแหงแต่งตั้ง
8. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรมีดงั นี้
นักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปี ที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 3
30
30
30
ชั้นปี ที่ 4
30
30
นักศึกษาที่คาดว่า
30
30
จะสําเร็ จการศึกษา
9. สถานทีเ่ รียนและอุปกรณ์ การสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
10. จํานวนหนังสื อและตําราเรียน
ใช้ร่วมกับหลักสู ตรวิชาเอกที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
11. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. หลักสู ตร
12.1. จํานวนหน่วยกิต รวม
12.2. โครงสร้างหลักสู ตร
1) วิชาโทบังคับ
2) วิชาโทเลือก

24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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12.3 รายวิชา
หมวดวิชาโท จํานวน 24 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) วิชาโทบังคับ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**ANT 1013 (AN113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
ANT 3057 (AN357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
SOC 2033 (SO233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3
SOC 2091(SO291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
3
**SOC 4083 (SO483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3
2) วิชาโทเลือก 9 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา ANT และ SOC ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ 9 หน่วยกิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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1. คําอธิบายวิชาและความหมาย
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX)
เป็ นตัวอักษร
สื่ อถึงรหัสวิชา (SOC สังคมวิทยา, ANT มานุษยวิทยา)
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
1.1 คําอธิบายในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั
และศึ กษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิ บตั ิและการจัด
การเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social
important and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุณค่าและ
ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and
style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity.
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวิต หลักเบื้ องต้นของชี ววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชี วิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวติ ประจําวัน
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and
biology for everyday life.
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CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(CM 103) (Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิท ยาศาสตร์ ท างเคมี และการประยุก ต์ เน้น หลัก เกณฑ์แ ละทฤษฎี ใ นลัก ษณะทั่วไป และ
การประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ให้ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา
เฉพาะในสาระสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การ
ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of
production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of
competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and
banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related topics.
GAS 1001 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุ ขภาพ การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และ
การฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health
Promotion and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from
sports injuries.
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GAS 2601 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น
การทําสนามกรี ฑา
Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic
umpiring; preparing track and field playing field.
GAS 2611 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, and rules basic refereeing
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic refereeing.
GAS 2711 บาสเกตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 281) (Basketball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ น
บาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic
refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning
refereeing.
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GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม คุ ณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the principles of body conditioning; values and benefits to physical fitness;
developing body conditioning program; evaluation of physical fitness.
GAS 2802 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in
performing folk dance, creating rhythmic activities.
GAS 3504 ตะกร้อ
2(2-4-4)
(GS 375) (Takraw)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้ อลอดบ่วง เซปั คตะกร้อ กติกาและการ
เป็ นผูต้ ดั สิ นตะกร้อ โดยเน้นเซปัคตะกร้อ
Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak
takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw.
GAS 3601 เทนนิส 1
2(2-4-4)
(GS 341) (Tennis 1)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
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GAS 3801 ศิลปะป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปะป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training. rules; umpiring and
instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students to
become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้ นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วิทยา กระบวนการทางธรณี วิทยา แร่ และ หิ น และ
ซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the
minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) (Health Promotion for Life)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ และ
ปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function
though good health practice and health promotion, components of health program, personal
health problem.

57
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลัก ษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่ อารยธรรมตะวันตกครอบงํา โลกตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and
its dominance in the world since the 18th century.
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทาย
ของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity to
modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics
of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in
modern times.
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique
characteristics of political, economic, social, and cultural developments.
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และ
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การประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้คอมพิวเตอร์
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ
สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล
ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and
capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process.
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการ
อ้างอิงในงานวิชาการ
A study of roles and importance of information, information sources, automated library,
information storage and retrieval system, information technology, information network and
internet for research and information dissemination. Research methodology, report writing
and academic reference are also included.
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental of Meteorology)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ย วกับบรรยากาศ รัง สี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่น
และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกด
อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบ
ของลมฟ้ าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง 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 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ความเข้าใจในองค์ป ระกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้ นฐานอันจําเป็ นแก่ ก ารฟั ง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเที ยบดนตรี ชนิ ดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้
เกี่ยวกับดนตรี ไทย
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical
development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world
masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the
development and knowledge of Thai music.
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั่ ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์
และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
สมัยปั จจุบนั
A study of the meanings and scope of philosophy, Metaphysics, Epistemology, Ethics and
Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to
modern times.
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*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น
ความร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพือ่ การสื่ อสารอะตอมและควอนตัม
การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in
atmosphere, light, color, electricity and electrical communications, atoms and quanta,
nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิ งสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่ องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ ศึกษา
ประเด็ น สํ า คัญ ๆ ในทางรั ฐ ศาสตร์ อาทิ การพัฒ นาการเมื อ ง การพัฒ นาประชาธิ ป ไตย
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics,
government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as
political development, democracy development, political ideology and behavior,
international relations and public administration.
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรี ยนรู้ ความรู้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of
behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion
and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior.
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RAM 1000 ความรู ้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึ ก ษาความคิ ด รวบยอดเชิ ง วิสัย ทัศ น์ ทฤษฎี หลัก การ กระบวนการและยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิต มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีศกั ดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํา นึ กนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในหลัก การทางการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึกใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู้ จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning
development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health,
intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life,
human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s
responsibility, an understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national
cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief
in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst
for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the application of
theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the application
and implementation of knowledge and morality conditions.
RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
(RU 300) Cooperative Education
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing)
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
120 วัน ต้องจัดทําโครงการหรื อปฏิ บ ตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิ บตั ิ งานที่ชัดเจนโดยมี
อาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing”
Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces
and organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary

62
work, and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall
provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together
with employees of the workplaces and organizations employing graduates
SCI 1003 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับชี วิตประจําวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อการดํารงชี วิตและการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry,
physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and implication of the
physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living
conditions, made by the progress of the physical and biological sciences.
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ ย วกับ มนุ ษย์ก ับสังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาต่ อ การศึ ก ษาเรื่ องสั ง คม การจัด ระเบี ย บทางสั ง คม สถาบัน ทางสั ง คม
วัฒ นธรรมและแบบแผนความประพฤติ ข องคนในสั ง คม มนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรม
เบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู้ทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and
anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations,
social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and
environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization,
social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the
application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in
societies.
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STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้
ความสู ง ของยอดโค้ง ความน่ า จะเป็ น การซัก ตัวอย่า ง การประมาณค่า พารามิ เตอร์ การ
ทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness,
kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึ ก ษาลัก ษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง
พูด 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 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั การ
แบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
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 คําอธิบายในหมวดกลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(EN 101) (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสํานวนที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน โดยเน้น
การสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และ
การรักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง ๆ
A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily life,
with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence
continuance with punctuation and conjunctions
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3(2-2-5)
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป โดยเน้นการสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์
ด้วยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่ องของข้อความ
โดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง ๆ
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of
sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with
punctuation and conjunctions
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 201) (English Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่ อง คํา วลี โครงสร้างประโยค
การใช้อุปสรรคและปั จจัย การใช้เครื่ องสังเกตในปริ บท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม
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 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสําคัญ การเก็บรายละเอียดที่สาํ คัญและ
แก่นของข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึ กอ่านอย่างรวดเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหา
สํารวจหรื อทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and
themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนัก-เบา และทํานองเสี ยง
โดยอาศัยคําอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ในการเทียบเสี ยงในพจนานุกรม
A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in
pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference to phonetic
transcriptions for the benefit of dictionary consultation
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบในกระบวนการสนทนาและฝึ กสนทนา
ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั เรื่ องที่
สนทนาตลอดจนท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations, with the
emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
3(2-2-5)
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจาก
เอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on short
paragraph writing
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FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(FR 101) (Fundamental French 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์
สํานวนภาษาฝรั่งเศสและฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French for beginners: basic sentence structures, vocabulary and expressions,
with a practice in reading, listening, speaking and writing skills.
FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(FR 102 ) (Fundamental French 2 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1001 โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค ศัพท์ สํานวน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น และฝึ กอ่าน ฟัง พูดและเขียน
A study of French continuing from FRE 1001: sentence structures, vocabulary and
expressions at a higher level with a practice in reading, listening, speaking and writing
skills.
FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(FR 201) (Fundamental French 3 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 1002 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูด เขียน ในระดับที่สูงขึ้น
A study of French continuing from FRE 1002: practice in reading, listening, speaking and
writing at a higher level.
FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(FR 202) (Fundamental French 4 )
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการอ่าน
ฟัง พูด เขียนในระดับที่สูงขึ้น
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 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GN 101) (Fundamental German 1)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการออกเสี ยง
ภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
A study and use of basic German: grammar, vocabulary and expressions for everyday life,
including intercultural aspects. Practice of four skills with focus on pronunciation.
GER 1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GN 102) (Fundamental German 2)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่
ใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ฝึ กฝนทักษะทั้ง 4 โดย
เน้นการออกเสี ยงภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง
A study and use of basic German continuing from GER 1001: grammar, vocabulary and
expressions for everyday life, including intercultural aspects. Practice of four skills with
focus on pronunciation.
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GN 201) (Fundamental German 3)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 1002 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวนที่
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝน
ทักษะทั้ง 4
A study and use of basic German continuing from GER 1002: grammar, vocabulary and
expressions for various situations, including intercultural aspects. Practice of four skills.
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(GN 202) (Fundamental German 4)
ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก GER 2001 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สาํ นวน
ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู ้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึ กฝน
ทักษะทั้ง 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)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนในชีวติ ประจําวันขั้นพื้นฐาน โดยฝึ กทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียน
A study and use of fundamental daily Spanish: developing skills in listening,
speaking, reading and writing.
SPN 1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(SN 102) (Fundamental Spanish 2)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 โดยฝึ กทักษะการฟัง
อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ และการใช้ศพั ท์สาํ นวนต่างๆใน
ชีวติ ประจําวัน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาสเปนพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(SN 201) (Fundamental Spanish 3)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 1002 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
สู งขึ้น (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษาสเปนพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(SN 202) (Fundamental Spanish 4)
ศึกษาภาษาสเปนต่อจาก SPN 2001 โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
สู งขึ้นโดยเน้นไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(RS 101) (Fundamental Russian I)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษารัสเซี ยในเรื่ องการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ที่อยูอ่ าศัย การใช้
เวลาว่าง การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียน
A study of Russian on the topics of greetings, self-introductions, occupation, living,
spending time, telling the time, traveling, shopping, conversation in various situations,
with an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading, and writing.
RUS 1002 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(RS 102) (Fundamental Russian II)
ศึกษาต่อจาก RUS 1001 ในเรื่ องดินฟ้ าอากาศ อาหารและเครื่ องดื่ม การศึกษา การอวยพร
การติดต่อกับผูอ้ ื่น การใช้ภาษารัสเซี ยในโอกาสต่าง ๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
(ควรเรี ยนกระบวนวิชา RUS 1001 มาก่อน)
Continuation of RUS 1001. A study of Russian on the topics of weather, food and
beverages, education, blessing, communication, and Russian use in various situations, with
an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading and writing.
(Recommended preliminary course: RUS 1001)
RUS 2001 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(RS 201) (Fundamental Russian III)
ศึกษาต่อจาก RUS 1002 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณ์ในระดับ
ที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการแต่งประโยคง่าย ๆ(ควรเรี ยนกระบวนวิชา
RUS 1002 มาก่อน)
Continuation of RUS 1002. A study of Russian: developing skills in listening, speaking,
reading, and writing skills, with an emphasis on simple sentence patterns. (Recommended
preliminary course: RUS 1002)
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RUS 2002 ภาษารัสเซี ยพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(RS 202) (Fundamental Russian IV)
ศึกษาต่อจาก RUS 2001 ฝึ กการใช้ภาษารัสเซี ย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด โดยศึกษาหลัก
ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ (ควรเรี ยนกระบวนวิชา RUS 2001 มาก่อน)
Continuation of RUS 2001, a study of oral and written Russian: developing skills in
listening, speaking, reading, and writing skills, with an emphasis on sentence structures.
(Recommended preliminary course: RUS 2001)
**JPN 1001 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(JA 101) (Japanese 1)
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสี ยงในภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ รู ปประโยค
และไวยากรณ์พ้ืนฐาน
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters including Japanese sound system,
basic vocabulary and grammatical structure.
**JPN 1002 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(JA 102) (Japanese 2)
รู ปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนคําศัพท์และอักษรคันจิ 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 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(JA 201) (Japanese 3)
รูปประโยคและโครงสร้ างไวยากรณ์ที่ซบั ซ้ อนและสูงขึ ้น พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน สํานวนและประโยคในชีวิตประจําวัน รวมถึงข้ อความสันๆ
้ เพิ่มพูนอักษรคันจิ
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 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(JA 202) (Japanese 4)
โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รูปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนประโยคที่ซบั ซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่ องสั้น
A study of more complicated sentence structures aiming at developing listening, speaking,
reading and writing skills including passages and short stories.
2

2

CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(CN 101) (Chinese 1)
ศึกษาสัทอักษร ฮัน่ หวี่ พินอิน (Hanyu Pinyin) ศึกษาคําศัพท์ โครงสร้างและรู ปประโยค
พื้นฐานที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน ฝึ กสนทนาเบื้องต้น ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนและแต่งประโยค
ภาษาจีนอย่างง่าย 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)
ศึกษาคําศัพท์โดยเฉพาะ คําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และคําศัพท์ที่มีความหมายตรงกัน
ข้าม ศึกษาอักษรหลัก ฝึ กพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึ กอ่านออกเสี ยง
ให้ได้มาตรฐาน เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ซบั ซ้อนและมักใช้ในชีวิตประจําวัน
To study vocabulary, synonyms and radicals, antonyms and practice dialogues by
using the vocabulary already learned. To practice writing sentences and reading,
emphasizing on pronunciation in accordance with the linguistic and grammatical
structure of Chinese.
CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(CN 201) (Chinese 3)
ศึกษาคําศัพท์สาํ หรับใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง บทกลอน และเพลงจีน
อย่างง่าย ๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ ฝึ กแต่งประโยค และเขียนบท
สนทนาอย่างง่าย ๆ

72
To study vocabulary used in daily life, including homographs, homophones, poems,
and simple Chinese songs. To study grammatical sentence structure and write simple
dialogues.
CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(CN 202) (Chinese 4)
ศึกษาคําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง คําที่มีความหมายเหมือนกัน และคําที่มีความหมายตรงกันข้าม
ในภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่ าย ๆ ศึกษาโครงสร้ างและรู ปประโยคที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึ กแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึ กการค้นหาคําศัพท์ในพจนานุกรม
To study homographs, homophones, and antonyms in basic Chinese, Chinese poems,
and simple songs. To study complex sentence structures and patterns. To practice
making sentences and writing dialogues. References of words in dictionary.
MAL 1001 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 1
3 (2-2-5)
(ML 101) (Fundamental Malay I)
ศึกษาระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษามลายู
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยฝึ กทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนด้วยอักษรรู มี
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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 2
3(2-2-5)
(ML 102) (Fundamental Malay II)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และคําที่เติมหน่วยคําพื้นฐาน ฝึ กการสนทนา
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ (ควรเรี ยน 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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 3
3(2-2-5)
(ML 201) (Fundamental Malay III)
ศึกษาการเติมหน่วยคํา และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้นจากบทอ่านที่เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและประเพณี มลายู ฝึ กใช้พจนานุกรม ฝึ กการฟัง พูด อ่าน เขียน
อนุเฉทและจดหมาย (ควรเรี ยน 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 ภาษามลายูพ้นื ฐาน 4
3(2-2-5)
(ML 202) (Fundamental Malay IV)
ศึกษาการเติมหน่วยคําที่ยมื มาจากภาษาอื่น และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น จาก
บทอ่านที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวันและวัฒนธรรมมลายู พร้อมทั้งฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนเรี ยงความ (ควรเรี ยน 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(GR101) (Fundamental Modern Greek 1)
ศึ ก ษาภาษากรี ก ที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจํา วันเกี่ ย วกับ การทักทาย การแนะนํา ตัว การสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์สํานวนภาษากรี ก ฝึ กทักษะ
การฟังพูดอ่าน 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(GR102) (Fundamental Modern Greek 2)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี่ยวกับ การซื้ อของ การเข้าสังคม การทํางาน การบอก
เวลา อากาศ การบอกทิศทาง การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้าง
ประโยคพื้นฐานศัพท์สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้ น และฝึ กทักษะการฟั งพูดอ่านและ
เขียน (ควรเรี ยนกระบวน วิชา 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(GR 201) (Fundamental Modern Greek 3)
ศึ ก ษาภาษากรี ก ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ตประจํา วันเกี่ ย วกับ อาหารเครื่ องแต่ ง กาย การติ ด ต่ อธนาคาร
การเดินทาง ที่อยูอ่ าศัย รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กใน
ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 ภาษากรี กพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(GR 202) (Fundamental Modern Greek 4)
ศึกษาภาษากรี กที่ใช้ในชีวติ ประจําวันเกี่ยวกับวันหยุด การท่องเที่ยว เมืองสําคัญๆ ของกรี ก
รวมทั้งลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ สํานวนภาษากรี กในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กทักษะ
การอ่าน เขียน ฟัง และพูด (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรี ยง ลักษณะคํา พยางค์ ทํานองเสี ยง วิธีเขียนพยัญชนะ
ตัวเต็ม ตัวเชิง รู ปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาคําศัพท์และฝึ กสนทนาเบื้องต้น
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 selfsufficient 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)
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม ฝึ กการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเน้นการออกเสี ยงให้
ถูกต้อง ศึกษาเครื่ องหมายประกอบการเขียนต่าง 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)
ศึกษาคําศัพท์เพิม่ ขึ้น โดยเน้นคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยค และหลัก
ไวยากรณ์ภาษาเขมร ฝึ กเขียนข้อความง่าย 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)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนและสุ ภาษิตจากข้อเขียนและบทความในสิ่ งตีพิมพ์ เพื่อความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
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)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของภาษาพม่า ได้แก่ ตัวอักษร ลักษณะพยางค์ ลักษณะคํา และการออก
เสี ยง ศึกษาการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสนทนาในโอกาสต่าง 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)
ศึกษาคําศัพท์ สํานวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะ
การฟัง พูดและเขียน
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 ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
แต่งประโยคง่าย ๆ และการแปลข้อความที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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)
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสู งขึ้น ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ศึกษาข้อเขียน บทความในสิ่ งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่ วมสมัยของพม่า เพื่อความเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมพม่า
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.

77
LAO 1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
(LO 101) (Fundamental Lao 1)
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาลาว ฝึ กการเขียนอักษร การอ่านคําที่มีและไม่มีรูปวรรณยุกต์ ศึกษา
ชนิด ลักษณะ ความหมาย และการใช้คาํ เพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
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)
ศึกษาการใช้คาํ ชนิดต่าง ๆ ลักษณะประโยค คําศัพท์ สํานวน และประโยคที่ใช้ใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ฝึ กการอ่านบทความและเรื่ องสั้น ฝึ กการเขียนประโยคพื้นฐาน
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)
ศึกษาและฝึ กการเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย บัตรเชิ ญ บันทึกข้อความ การแปลทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรองระหว่างภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสต่าง 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 และพูดภาษาลาวในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาคําผญา คําโตงโตย สุ ภาษิต
และคําพังเพย ฝึ กการเขียนบทความ 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 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(VI 101) (Fundamental Vietnamese 1)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน คําศัพท์ และฝึ กสนทนาเบื้องต้น
A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and
vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice.
VNM 1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(VI 102) (Fundamental Vietnamese 2)
ศึกษาต่อจาก VNM 1001 ฝึ กการอ่านและการออกเสี ยงให้ถูกต้อง ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติมเพื่อ
การสนทนา
A continuation study of VNM 1001 with more vocabulary for conversation, and a
practice in reading and pronunciation.
VNM 2001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3
3(2-2-5)
(VI 201) (Fundamental Vietnamese 3)
ศึกษาต่อจาก VNM 1002 โดยศึกษาคําศัพท์ในชีวติ ประจําวัน โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
A continuation study of VNM 1002 focusing on vocabulary used in daily life, sentence
structure and grammar of the Vietnamese language.
VNM 2002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 4
3(2-2-5)
(VI 202) (Fundamental Vietnamese 4)
ศึกษาต่อจาก VNM 2001 โดยศึกษาคําศัพท์และสํานวนเพิ่มเติม ฝึ กทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice in
listening, speaking, reading and writing.
KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1
3(2-2-5)
(KO 101) (Fundamental Korean 1)
การสนทนาภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ ฝึ กฟังบทสนทนา
ข้อความ หรื อนิทานสั้น ๆ

79
A practice of the Korean language, focussing on daily conversation, emphasizing
comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening.
KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(KO 102) (Fundamental Korean 2)
ฝึ กการอ่านภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกข้อความและ
หนัง สื อ ประเภทสารคดี และบัน เทิ ง นํา มาฝึ กทัก ษะการอ่า น เพื่ อความเข้า ใจเนื้ อ หาและ
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 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(KO 201) (Fundamental Korean 3)
การฝึ กเขียนตัวอักษร คํา ประโยค รวมทั้งข้อความง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่น การเขียน
จดหมายส่ วนตัว บันทึกประจําวัน บัตรเชิ ญ และบัตรอวยพร
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 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(KO 202) (Fundamental Korean 4)
ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี เกี่ยวกับประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับรู ปแบบประโยคการเปลี่ยนแปล
โครงสร้างของประโยคในแต่ละสถานการณ์
A study of the Korean grammar with a focus on fundamental syntactic patterns and
variation in different contexts.
HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้นื ฐาน 1
3(2-2-5)
(HD 101) (Fundamental Hindi 1)
ศึกษาลักษณะทัว่ ๆ ไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสี ยงสระและพยัญชนะของภาษาฮินดี
วิธีการเขียนอักษรเทวนาครี ศึกษาคําศัพท์ ระบบไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึ กออกเสี ยงคําศัพท์
และศึกษาประโยคที่ใช้ในการสนทนาเบื้องต้นตลอดจนศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อของเจ้าของภาษา
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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 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2
3(2-2-5)
(HD 102) (Fundamental Hindi 2)
ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้สนทนาในชีวติ ประจําวัน ฝึ กอ่านและออกเสี ยงคําที่เป็ นอักษรเทวนาครี
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นในการใช้คาํ และประโยคให้ถูกต้อง
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 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3
3(2-2-5)
(HD 201) (Fundamental Hindi 3)
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น ฝึ กอ่านข้อเขียนที่คดั เลือกมาเพื่อทําความเข้าใจ
เนื้อหา และโครงสร้าง
A study of advanced Hindi grammar with emphasis on reading selected texts for
comprehension of content and structures.
HIN 2002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4
3(2-2-5)
(HD 202) (Fundamental Hindi 4)
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนเพิ่มเติม ฝึ กการเขียน เช่น จดหมาย บัตรอวยพร บัตรเชิญ และฝึ ก
ทักษะ การฟัง และการพูด โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง 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)
ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และสํานวน
ภาษาอาหรับ เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฝึ กทักษะ การฟัง พูด 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)
ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื่ องการใช้ภาษาในโอกาสและ
สถานการณ์ต่างๆ โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (ควรเรี ยน 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)
ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพื่อความเข้าใจและการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน
วัฒนธรรม และประเพณี อาหรับ ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งแนะนําการใช้พจนานุกรม (ควรเรี ยน 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 ฝึ กความเข้าใจและการใช้ภาษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด
โดยศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นความเข้าใจ
โครงสร้างไวยากรณ์ (ควรเรี ยน 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสในชีวติ ประจําวันขั้นพื้นฐาน โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 1001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้น
การแต่งประโยคง่าย ๆ การใช้ศพั ท์สาํ นวนต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา
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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจากPOR 1002 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่
สู งขึ้น(ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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)
ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจาก POR 2001 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่
สู งขึ้นโดยเน้นไวยากรณ์ คําศัพท์ และสํานวน (ควรเรี ยนกระบวนวิชา 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 คําอธิบายในหมวดวิชามานุษยวิทยา
**ANT 1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(AN 113) (Introduction to Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและเนื้อหาสาระของวิชามานุษยวิทยา ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบสังคมและวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ และ ศึกษาผลกระทบของ
ระบบเหล่านี้ที่มีต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
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 โบราณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(AN 213) (Introduction to Archaeology)
ศึกษาขอบเขต ความเป็ นมาของโบราณคดี วิธีศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์
ที่ได้รับเกณฑ์และการจัดยุคสมัย ข้อมูลทางโบราณคดีสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี โดยแสดง
ให้เห็นถึงวิวฒั นาการทางวัฒนธรรม (ทัศนศึกษานอกสถานที่)
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 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(AN 229) (Culture and Personality)
ศึกษาอิทธิ พลที่มีต่อกันระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่สาํ คัญทางจิตวิทยาสังคม
ได้แก่ ทฤษฎี กําหนดบุคลิกภาพ การขัดเกลาทางสังคม และทฤษฎีดา้ นวัฒนธรรม 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.

84
**ANT 2078 ครอบครัวและเครื อญาติ
3(3-0-6)
(AN 278) (Family and Kinships)
วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็ นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม อิทธิ พลที่
มีต่อระบบครอบครัวและเครื อญาติ ศึกษาระบบครอบครัวและเครื อญาติในประเทศต่าง ๆ
ด้านชาติพนั ธุ์วทิ ยาและประวัติศาสตร์ โดยเน้นสังคมไทย
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 มานุษยวิทยากายภาพ
3(3-0-6)
(AN 313) (Physical Anthropology)
ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็ นมาของมนุษยชาติในแง่ของสรี รวิทยา กลไกที่ทาํ ให้
เกิดการวิวฒั นาการ ศึกษาเกณฑ์การจัดลําดับชั้นของสิ่ งมีชีวติ โดยเน้นสัตว์ประเภทไพรเมท
และกลุ่มวานรที่คล้ายมนุษย์ (เอป) รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มวานรที่คล้ายมนุษย์
ในปั จจุบนั บางชนิ ด ศึกษาเกณฑ์การจัดลําดับชั้นของมนุ ษย์ยคุ ต่าง ๆ แนวความคิดเกี่ยวกับ
ชาติพนั ธุ์และสี ผวิ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการปรับตัวทางกายภาพและ
วัฒนธรรม
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 ชนกลุ่มน้อย
3(3-0-6)
(AN 327) (Minority Groups)
ศึกษาลักษณะความเป็ นชนกลุ่มน้อย และสภาพที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างชนกลุ่มใหญ่กบั ชนกลุ่มน้อยโดยเน้นปฏิกิริยาของชนกลุ่มน้อยที่ตอบโต้ต่อชนกลุ่ม
ใหญ่ สภาพของปั ญหาชนกลุ่มน้อย แนวทางและนโยบายที่ใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะศึกษาชน
กลุ่มน้อยกลุ่มต่าง 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 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3(3-0-6)
(AN 350) (Societies and Cultures in Southeast Asia)
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
รวมถึงการผสมผสานทางเชื้ อชาติและวัฒนธรรม ศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมในรู ปการ
แพร่ กระจาย การยอมรับ การขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมใหม่
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 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
(AN 353) (Korean Society and Culture)
ศึกษาโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีต้งั แต่โบราณกาลถึงปั จจุบนั วิเคราะห์วถิ ีการ
ดําเนินชี วติ และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนเกาหลี เน้นศึกษาเรื่ องครอบครัว การบูชา
บรรพบุรุษ การจัดระเบียบทางสังคมและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ 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 สังคมและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
(AN 354) (Chinese Society and Culture)
ศึกษาสังคมจีนในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่ งถือว่าเป็ นสังคมเชิงซ้อน ก่อน
สมัยใหม่ เกี่ยวกับครอบครัว เครื อญาติ หมู่บา้ น และระบบท้องถิ่น องค์การที่เป็ นทางการและ
องค์การอาสาสมัคร การจัดช่วงชั้นทางสังคม 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 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(AN 355) (Japanese Society and Culture)
ศึกษาโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่น วิเคราะห์วถิ ีการดําเนินชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเมือง
และ ชาวชนบทในอดีตจนถึงปั จจุบนั เน้นเรื่ องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ การจัด
ระเบียบทางสังคม และชุมชน กระบวนการกลายเป็ นเมืองและความทันสมัย
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 สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
3(3-0-6)
(AN 356) (Indian Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมอินเดีย ขนบธรรมเนียมประเพณี
สถาบันทางสังคม ระบบวรรณะ ระบบความเชื่อ อิทธิ พลของศาสนาและวิถีการดําเนิน
ชีวติ ของชาวอินเดีย
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 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(AN 357) (Thai Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ ค่านิยม สถาบันสําคัญของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดําเนินชี วติ การเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่มและวิถีการดําเนินชี วติ ของคนไทย
A study and analysis of the social structure and culture of Thai society, including customs,
beliefs, values, major social institutions, the role of religion, the ways of life and group
changes.
ANT 3058 สังคมและวัฒนธรรมแอฟริ กา
3(3-0-6)
(AN 358) (African Societies and Cultures)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมแอฟริ กา การเปลี่ยนแปลงจากปั ญหา
ด้านเศรษฐกิจ 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 สังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริ กา
3(3-0-6)
(AN 359) (Latin American Societies and Cultures)
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริ กา การเปลี่ยนแปลงจากปั ญหา
ด้านเศรษฐกิจ 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 มานุษยวิทยาเมือง
3(3-0-6)
(AN 365) (Urban Anthropology)
ศึกษาโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม และกระบวนการกลายเป็ นเมือง เน้นบทบาทของชาว
ชนบทที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง
และเศรษฐกิจ บทบาทขององค์การอาสาสมัคร การปรับตัวของกลุ่มครอบครัว และเครื อ
ญาติให้เข้ากับชีวติ แบบเมือง ให้ความสําคัญกับการศึกษาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชี ย
แอฟริ กา และลาตินอเมริ กา
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 สังคมกับนิทานพื้นบ้าน
3(3-0-6)
(AN 423) (Society and Folktales)
ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม การควบคุมทางสังคมที่มีอยูใ่ นนิทานพื้นบ้านไทยโดย
ใช้นิทานพื้นบ้านไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นกระบวนการทางสังคม
A study of socialization and social control in Thai folktales that reflect the social
processes.
ANT 4053 วัฒนธรรมโลก
3(3-0-6)
(AN 453) (Global Culture)
ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาติ กระบวนการกลายเป็ นวัฒนธรรมโลก ปัญหาและ ผลกระทบ
จากการกลายเป็ นวัฒนธรรมโลก
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 กลุ่มชาติพนั ธุ์ในท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(AN 454) (Local Ethnic Groups of Thailand)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาทางชาติพนั ธุ์ การตั้งถิ่นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง
ของชนต่าง ๆ ในท้องถิ่นไทย การกลืนกลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
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)
ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ความขัดแย้งทางอัตลักษณ์ของเผ่า ความสัมพันธ์ของประชากรในเผ่าต่าง ๆ อุดมการณ์
การเปลี่ยนแปลง และปั ญหาในการพัฒนาด้านสังคมกับเศรษฐกิจ
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 สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(AN 459) (Thai Local Society and Culture)
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยโดยเน้นระบบวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
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 มานุษยวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(AN 469) (Applied Anthropology)
ศึกษาการประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
A study of an application of principles and anthropological theories to the analysis,
planning and problem solving suggestions.
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ANT 4078 วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(AN 478) (Culture and Economic Behavior)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั
ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน แหล่งทรัพยากรต่างๆ การใช้เงินตรา การแลกเปลี่ยน
สิ นเชื่อและหนี้สิน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ประเทศที่กาํ ลังพัฒนา
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 คําอธิบายในหมวดวิชาสั งคมวิทยา
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม
และแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุม
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and
anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations,
social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and
environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization,
social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the
application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in
societies.
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**SOC 1005 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(SO 105) (Sociology and Anthropology for Tourism)
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว)
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในมิติการท่องเที่ยว โดยเน้นด้านโครงสร้างทางสังคม วัฒนธธรรม
ตลอดจนระบบนิ เวศน์ ทั้งในด้านส่ งเสริ มและควบคุมการท่องเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการจัดการท่องเที่ยว ตลอดจนประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการ
อธิ บาย และตีความปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากการท่องเที่ยว
A study of society and culture in the scope of tourism, with an emphasis on social structure,
culture, as well as ecosystem, both promoting and controlling tourism. An analysis of the
impact of regulating tourism, together with an application of sociological and
anthropological theories to explicate and interpret socio-cultural phenomena as a result of
tourism.
**SOE 1014 สังคมวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-9)
(SOE 114) (General Sociolgy)
(สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ )
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม หัวข้อสําคัญที่จะศึกษาได้แก่ แนวความคิด
ทัว่ ไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การอบรมให้เรี ยนรู ้ระเบียบ
ทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การนําเอาความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมปั จจุบนั
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.
2
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SOC 2001 สถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(SO 201) (Statistics and Computer Programs for Sociological and Anthropological Research)
ศึกษาสถิติพ้ืนฐานเพื่อใช้ในการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั
A study of fundamental statistics for sociological and anthropological research,
including an application of computer program for social research.
SOC 2024 สังคมกับภาษา
3(3-0-6)
(SO 224) (Society and Language)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมของชนต่างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของภาษา
กับปั จจัยต่าง ๆ ในสังคม ได้แก่ ภาษากับสถานภาพทางสังคม การเลือกปฏิบตั ิทางสังคม
ศึกษาอิทธิ พลของภาษาต่อสังคมและการประยุกต์ใช้ภาษาในการแก้ปัญหาสังคม
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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(SO 233) (Social and Cultural Change)
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
และผลที่มีต่อการต่อต้าน การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เน้นการเปรี ยบเทียบสังคมตะวันตกกับ
สังคมตะวันออก รวมถึงศึกษาสาเหตุ ปั จจัย และผลการเปลี่ยนแปลงตามแผน
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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
3(3-0-6)
(SO 235) (Social Change and Development in the Third World)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
ของประเทศโลกที่สาม หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปั จจุบนั
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)
ศึกษาและวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวพันกับสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงในขนาด อัตราการเพิ่ม องค์ประกอบทางประชากรและการกระจายของ
ประชากร แนวโน้มของการเจริ ญพันธุ์ การตาย และการย้ายถิ่น โดยมุ่งพิจารณาทั้ง
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม และนโยบายประชากรเป็ นหลัก
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 มนุษยนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(SO 244) (Human Ecology)
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มี
ต่อการพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน การขยายตัวของ
ประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะที่มีผล
ต่อคุณภาพของชีวิต ศึกษานโยบายสังคมและการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในสังคมไทย
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 การคุม้ ครองทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Protection)
ศึกษาแนวคิดการคุม้ ครองทางสังคม นโยบาย กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ทางสังคมของไทย โดยเน้นระบบการคุม้ ครองทางสังคม ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้ าหมายและ
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการคุ ม้ ครองทางสังคมในปั จจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต
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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 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 263) (Introduction to Social Work)
ศึกษางานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น การพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงาน ทฤษฎีและหลักการใน
การปฏิบตั ิงาน และการประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์ในกิจกรรมทางสังคม
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 สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
(SO 264) (Social Welfare)
ศึกษางานสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสงเคราะห์ การบริ การทางสังคม
การสังคมสงเคราะห์ และความมัน่ คงทางสังคม ประวัติความเป็ นมาของงานสวัสดิการสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การสังคมสงเคราะห์ ภาครัฐบาลและเอกชนที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การแก่ประชาชนรวมทั้งการประกันสังคม
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 ปั ญหาสังคม
3(3-0-6)
(SO 265) (Social Problems)
วิเคราะห์สภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิก
โดยศึกษาปั ญหาสังคมต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหา
ทางเพศ โสเภณี และการว่างงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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 สังคมวิทยาชนบท
3(3-0-6)
(SO 266) (Rural Sociology)
ศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีที่สาํ คัญที่เป็ นพื้นฐานทางสังคมวิทยาชนบท ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสังคมกับวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
ระหว่างชนบทกับเมือง
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 สังคมวิทยาเมือง
3(3-0-6)
(SO 267) (Urban Sociology)
ศึกษาระบบสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมืองโดยเน้นการกลายเป็ นเมืองในประเทศไทย และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
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 การแก้ไขปั ญหาเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(SO 268) (Creative Problem Solving)
ศึกษาข้อเท็จจริ งพื้นฐานทางสังคมที่สาํ คัญเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ปั ญหาของบุคลากร ปั ญหาส่ วนบุคคล และปัญหาขององค์การ รวมทั้งการวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปั ญหา
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 การจัดกลุ่มในสังคม
3(3-0-6)
(SO 283) (Group Organization)
ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ภายในและภายนอกกลุ่ม บทบาทของผูน้ าํ การตัดสิ นใจ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกลุ่ม รวมทั้งผลที่เกิดจากการจัดกลุ่มโดยเน้นสังคมไทย
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 การเบี่ยงเบนทางสังคม
3(3-0-6)
(SO 284) (Social Deviance)
ศึกษาโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสื่ อมโทรม และการเบี่ยงเบนทางสังคม โดยศึกษาจากตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชน
และศึกษาประเภทการเบี่ยงเบนทางสังคม
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 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1
3(3-0-6)
(SO 291) (Research Methods in Sociology and Anthropology 1)
ศึกษาทฤษฎีและระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การออกแบบงานวิจยั
และใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการวิจยั
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 การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(SO 335) (Community Development)
ศึกษาโครงสร้าง ลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเป้ าหมายของ
การพัฒนาชุมชน ศึกษากระบวนการในเรื่ องการวางแผนพัฒนาการของชุมชนใหญ่และ
ชุมชนเล็ก โดยเน้นประเทศไทย
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 ธุ รกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
(SO 336) (Agribusiness and Rural Development)
ศึกษาธุ รกิจการเกษตรรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา เน้น
บทบาท ของธุ รกิจการเกษตรที่มีต่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทย

96
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 ความยากจนกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
3(3-0-6)
(SO 337) (Poverty and Development in the Third World)
ศึกษาปั ญหาความยากจนกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
A study of the problems of poverty and development in the Third World.
*SOC 3038 วัฒนธรรมข้าว
3(3-0-6)
(Rice Culture)
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาชาวนาศาสตร์ เปิ ดสอนในนามคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
ศึกษาแหล่งกําเนิดข้าวไทยจากตํานานและหลักฐานทางโบราณคดี แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ข้า ว พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ข้า ว วัฒ นธรรมข้า วแบบดั้ง เดิ ม กับ วัฒ นธรรมข้า ว
สมัยใหม่ ความสัมพันธ์ของข้าวกับการจัดระเบียบทางสังคมและการแบ่งช่ วงชั้นทางสังคม
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตข้าวจากอดีตถึงปัจจุบนั ตลอดจนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้าวที่มีต่อวิถีชีวติ ของชาวนาไทย
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 การสาธารณสุ ขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
3(3-0-6)
(SO 345) (Public Health and Urban Human Ecology)
ศึกษาสภาพของมนุษยนิเวศวิทยาในเมือง ประวัติการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการแพทย์
เพื่อการรักษาสุ ขภาพ ฟื้ นฟูสุขภาพให้เข้าสู่ สภาพปกติเมื่อมีความเจ็บป่ วยเกิดขึ้น กับ
บรรเทาความเจ็บปวด โดยมุ่งส่ งเสริ มการรักษาสุ ขภาพ
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 สังคมวิทยาคลินิก
3(3-0-6)
(SO 363) (Clinical Sociology)
ศึกษาประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนและสังคม ความ
สําคัญของบทบาท สถานภาพ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลในกลุ่ม พิจารณากลวิธี
ในการแก้ไขปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคม
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 สังคมวิทยาทางปั ญญา
3(3-0-6)
(SO 364) (Sociology of Intellectual Life)
ศึกษาสถานภาพและบทบาททางปั ญญาของนักสังคมวิทยาที่สาํ คัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางหน้าที่ของกระบวนการและโครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม รู ปแบบของชีวติ
ทางปั ญญา ระบบปรัชญา ผลงานรู ปแบบต่าง 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 หลักการ วิธีการ เป้ าหมายของการสังคมสงเคราะห์ตามหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา บทบาทด้านการสังคมสงเคราะห์ขององค์การทางพระพุทธศาสนา
และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในงานสังคมสงเคราะห์
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 สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสู งวัย
3(3-0-6)
(SO 367) (Sociology of Aging)
ศึกษาภาวะการเข้าสู่ วยั สู งอายุในแต่ละสังคม ลักษณะการปรับตัวเพื่อความพร้อมใน
การเข้าสู่ สังคม ทฤษฎีเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ การยอมรับบทบาท ประสิ ทธิ ภาพของผูส้ ู งอายุ ใน
สถาบันทางสังคมและการให้สวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุ
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 ปริ ทรรศน์เกี่ยวกับความตาย
3(3-0-6)
(SO 368) (Perspectives on Death)
ศึกษาความหมาย สาเหตุ สถานภาพ บทบาทของ "ความตาย" การกล่าวขวัญที่เกี่ยวข้อง
กับระบบวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน สถาบันและวิธีการปฏิบตั ิ
ทั้งสังคมไทยและสังคมอื่น
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 สังคมวิทยาสุ ขภาพและการแพทย์
3(3-0-6)
(SO 369) (Sociology of Health and Medicine)
ศึกษาอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อความหมายของภาวะสุ ขภาพปกติและไม่ปกติและสภาวะต่าง
ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนทําให้เกิดโรคหรื อพยาธิ สภาพ การจัดระบบ การรักษาพยาบาล
การป้ องกันโรค สถาบันการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และคนไข้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แหล่งบริ การสุ ขภาพ ปัญหาและการแก้ไข
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 สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(SO 374) (Sociology of Education)
ศึกษาความสัมพันธ์ของการศึกษากับสังคมวิทยาและศาสตร์ อื่น ๆ ที่มีคุณูปการต่อสังคม
ปั จจุบนั คุณค่าของการศึกษาที่มีต่อบุคคลและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการขัดเกลา
ทางสังคม การศึกษาในการพัฒนา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับครอบครัว
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 สังคมวิทยาเยาวชน
3(3-0-6)
(SO 375) (Sociology of Youth)
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนต่อสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
เยาวชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ ที่มีผลต่อเยาวชนและปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ศึกษาทั้งสาเหตุและวิธีการแก้ไข
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 สังคมวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
(SO 376) (Sociology of Religion)
ศึกษาขอบเขตและเนื้ อหาของสังคมวิทยาศาสนา ทฤษฎีการเกิดศาสนาในรู ปแบบต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคม โครงสร้างของศาสนา ความเชื่ อและการแสดงออกทาง
พฤติกรรมด้านศาสนา อิทธิ พลของศาสนาต่อสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสนากับสถาบัน
อื่น ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาในรู ปแบบต่าง 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 สังคมวิทยาสตรี
3(3-0-6)
(SO 378) (Sociology of Women)
ศึกษาขอบเขตของวิชาและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นมาของสิ ทธิ บทบาทและ สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โอกาสในงานอาชีพของสตรี ที่เปลี่ยนแปลงมา จนสมัยปั จจุบนั
การรวมตัวเป็ นกลุ่มและขบวนการสตรี โดยเฉพาะที่เข้ามามีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านค่านิยม ความคิด ความเชื่ อ เกี่ยวกับบทบาทของชายและหญิงแนวโน้มของสตรี ในอนาคต
ศึกษาทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก
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 สังคมวิทยาพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(SO 379) (Sociology of Buddhism)
ศึกษาสถาบันพุทธศาสนา อิทธิ พลของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนากับสังคม วิเคราะห์พุทธศาสนาในด้านการรวมกลุ่ม การแยกเป็ นนิกาย และการจัดตั้ง
องค์การพุทธศาสนาในรู ปแบบต่าง 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 การจัดระเบียบทางสังคม
3(3-0-6)
(SO 383) (Social Organization)
ศึกษาระบบสังคม บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาทของกลุ่ม และสถาบันสังคม โดยเน้นถึง
ผลกระทบของการจัดระเบียบสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การจราจรภาพทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 พลวัตทางองค์การ
3(3-0-6)
(SO 384) (Organization Dynamics)
ศึกษาทฤษฎีองค์การ และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ทํานาย วินิจฉัย 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)
ศึกษาความเป็ นระเบียบทางสังคม การควบคุมสังคมโดยใช้วธิ ี การขัดเกลาทางสังคม ศึกษา
การควบคุมทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ องค์การ ตลอดจนการควบคุมในระดับ
สังคมระหว่างสังคมและปฏิกิริยาต่อการควบคุมทางสังคม
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 การจัดช่วงชั้นทางสังคม
3(3-0-6)
(SO 386) (Social Stratification)
ศึกษาความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ลักษณะและผลของความไม่
เทียมกัน ประเภทและทฤษฎีการจัดช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม
โดยเน้นวิธีการ ปั จจัยและผลที่เกิดจากการจราจรภาพทางสังคม
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)
ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาของพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มทั้งด้าน
สังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม อิทธิ พลต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ การระบาดทาง
อารมณ์ ข่าวลือ มติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อ 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 วิธีการวิจยั สํารวจ
3(3-0-6)
(SO 394) (Survey Research Methods)
ศึกษาวิธีการวางแผนการสํารวจ การสุ่ มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบ
รวมข้อมูลในสนาม การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อจัด
ทําตารางและหาข้อสรุ ป
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 การวิจยั เชิงคุณภาพทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Qualitative Research in Sociology and Anthropology)
ศึกษากระบวนทัศน์การวิจยั เชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวจิ ยั แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
การวิจยั กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั รวมทั้ง
คุณธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั
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 สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-6)
(SO 433) (Sociology of Development)
ศึกษาแนวความคิดทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการพัฒนาจากสังคมดั้งเดิมไปสู่
สังคมสมัยใหม่ ศึกษาแม่แบบการพัฒนาของสังคมต่างๆ และแนวความคิดทางการพัฒนาใน
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)
ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนของสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลง ความสําเร็ จ
และความล้มเหลวของนโยบาย และการวางแผนสังคมของสังคมต่างๆ ศึกษาเปรี ยบเทียบ
นโยบายและการวางแผนสังคมของประเทศที่พฒั นาแล้วกับประเทศที่กาํ ลังพัฒนา โดยเน้น
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 การวางผังเมือง
3(3-0-6)
(SO 435) (City Planning)
ศึกษาการพัฒนาและหน้าที่ของเมือง ความจําเป็ นในการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ขององค์
สังคมต่าง ๆ ต่อการวางแผนและวิธีการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการวางผังเมืองกับ
สิ่ งแวดล้อม
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 บทบาทสตรี ในการพัฒนา
3(3-0-6)
(SO 436) (Women's Role in Development)
ศึกษาสถานภาพของสตรี ในประเทศกําลังพัฒนา บทบาทความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและ
การยกระดับการครองชีพ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี ในบริ บททางสังคม
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 สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
3(3-0-6)
(SO 446) (Sociology of Housing)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างที่อยูอ่ าศัยกับสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ นโยบายต่าง ๆ
การดําเนิ นงาน การ จัดรู ปแบบที่อยูอ่ าศัย และปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ที่อยูอ่ าศัยของสังคมต่าง 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 ปั ญหาประชากร
3(3-0-6)
(SO 449) (Population Problems)
ศึกษาปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร ทั้งในสังคมไทยและสังคมอื่น 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 สังคมวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ
3(3-0-6)
(SO 464) (Sociology of Crime and Punishment)
ศึกษาพฤติกรรมและวิวฒั นาการการกระทําผิด และทัศนะของนักสังคมวิทยาที่ศึกษาพฤติกรรม
การกระทําผิด ท่าทีของสังคมต่อพฤติกรรมดังกล่าว ศึกษาปั จจัยที่มีผลให้เกิดการกระทําผิด
การป้ องกันและการลงโทษ ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการการลงโทษ การทํางานของ
หน่วยงาน การแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทําผิด
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 สังคมวิทยาระบบโลก
3(3-0-6)
(SO 465) (Sociology of the Global System)
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ในระบบโลก บรรษัทข้ามชาติ วัฒนธรรมและอุดมการณ์บริ โภคนิยม เน้น
ศึกษาในประเทศโลกที่สาม
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)
ศึกษาเกี่ยวกับสรี ระ และสภาพสังคม ของบุรุษและสตรี ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความแตกต่างทาง
พฤติกรรม นิสัย บทบาท โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งเกี่ยวกับการ
ขัดเกลาทางสังคม ความคาดหวัง บทบาทของสมาชิกในครอบครัว และปั จจัยอื่น ๆ ในสังคม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เปรี ยบเทียบบทบาท ของบุรุษและสตรี ในสังคมตะวันตกและ
ตะวันออก
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 สังคมวิทยาการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(SO 467) (Sociology of Communication)
ศึกษากระบวนการสื่ อความหมายของมนุษย์ ตั้งแต่ในสังคมดั้งเดิมและสังคมเชิงซ้อน
วัตถุประสงค์ บทบาท ความสําคัญและอุปสรรคในการสื่ อสาร โดยเน้นการสื่ อสารที่ใช้ถอ้ ยคํา
ภาษาและที่ไม่ใช้ถอ้ ยคําภาษา สัญญาณและสัญลักษณ์ บทบาทของการสื่ อสารระหว่างบุคคล
การสื่ อสารมวลชน รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อ สังคมทางด้านมติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อ
การประชาสัมพันธ์ 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 สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
3(3-0-6)
(SO 468) (Applied Sociology in Development Program)
ศึกษาประยุกต์หลักการและทฤษฎีสังคมวิทยา เพื่อแก้ไขปั ญหาขององค์การหรื อสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาชนบท โดยเน้นเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
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 สังคมวิทยาการทหาร
3(3-0-6)
(SO 473) (Sociology of the Military)
ศึกษาและวิเคราะห์สถาบันการทหารโดยใช้ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา ศึกษาบทบาท
ของทหารในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาเปรี ยบเทียบกับประเทศที่พฒั นาแล้ว
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 สังคมวิทยาอาชีพ
3(3-0-6)
(SO 474) (Sociology of Occupations)
ศึกษาการประกอบอาชีพของมนุษย์ วิเคราะห์อาชีพในองค์การสมัยใหม่ เหตุผลการจัดตั้ง
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ศึกษาความสัมพันธ์ของอาชี พกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ตลอดจนการอาชีพในสังคมไทย ความต้องการแรงงาน การว่างงาน
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 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(SO 475) (Industrial Sociology)
ศึกษาลักษณะและประวัติความเป็ นมาของสังคมอุตสาหกรรม การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม การ
จัดระเบียบสังคมในระบบอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กลายเป็ นเมืองผลิตกรรมขนาดใหญ่ การแบ่งงานและความสัมพันธ์ทางสังคม
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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 สังคมวิทยากฎหมายและจริ ยธรรม
3(3-0-6)
(SO 476) (Sociology of Law and Ethics)
วิเคราะห์ ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวโยงกับการเกิดกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงหน้าที่ของกฎหมายในสถาบันด้านกฎหมายต่าง ๆ จริ ยธรรม การ
ใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และความต้องการทางสังคม
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 สังคมวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(SO 477) (Political Sociology)
ศึกษาขอบเขตและกําเนิ ดของศาสตร์ สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง การขยายตัวของลัทธิ การเมืองและลัทธิ เศรษฐกิจในรู ปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความ
มัน่ คงของระบอบประชาธิ ปไตย ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และลักษณะอํานาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์
ของสังคมไทยที่เอื้ออํานวยต่อความมัน่ คงและกําลังอํานาจแห่งชาติ
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 สังคมวิทยาอํานาจ
3 (3-0-6)
(Sociology of Power)
ศึกษาปรากฏการณ์ที่มนุษย์มาอยูร่ วมกันเป็ นสังคม การกระทําระหว่างกันทางอํานาจ การขัด
เกลาทางอํานาจในมิติต่าง ๆ ของสังคม วิธีการได้มาซึ่ งอํานาจ การพัฒนาอํานาจ รวมถึงการ
เปลี่ยนอํานาจ และประเภทอํานาจ ในสังคมระดับต่าง ๆ

108
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 สังคมวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
(SO 479) (Sociology of Sports)
ศึกษาและวิเคราะห์กีฬาในฐานะวัฒนธรรมในสังคมต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับการ
แบ่งช่วงชั้นทางสังคม วัฎจักรของชีวิต การงาน ครอบครัว การศึกษา การสื่ อสารและการ
พึ่งพิงทางวัฒนธรรม โดยเน้นกีฬาในสังคมไทย
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 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(SO 483) (Sociological and Anthropological Theory)
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สาํ คัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
จนถึงปัจจุบนั คุณูปการของแนวความคิด และทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจยั และการ
แก้ปัญหาในสังคม
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 ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
(SO 484) (Theory of Social Development for Social Work)
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาสังคมที่มีต่อการ
ดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคม ซึ่ งจะนําไปสู่ ความรู ้ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์
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 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2
3(3-0-6)
(SO 492) (Research Methods in Sociology and Anthropology 2)
ศึกษาวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ ที่นาํ มาใช้ในการค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต่าง ๆ
ของการวิจยั ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่การเลือกประเด็นปั ญหา การเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ แปลความหมายของข้อค้นพบ จากการศึกษาภาคสนาม (ควรเรี ยนวิชา 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 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(SO 495) (Seminar in Sociology and Anthropology)
สัมมนาทฤษฎี และระเบียบวิธีการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวข้อที่นาํ มาอภิปราย
ได้จากงานศึกษาหรื อผลวิจยั งานสนามของนักศึกษา
A seminar on sociological and anthropological theories and methods; topics of discussion
derived from the students’ studies and field research.
SOC 4096 ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(SO 496) (Special Problems in Social Development)
ศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผูส้ อน
A study and written report of selected topics in the field of social development by consent
of the instructor.
SOC 4097 ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(SO 497) (Special Problems in Urban Studies and Ecology)
ศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเมืองศึกษาและนิเวศวิทยาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูส้ อน
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 ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
(SO 498) (Special Problems in Social Work)
ศึกษาค้นคว้า/ดูงานและเขียนรายงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากผูส้ อน
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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การเปรียบเทียบหลักสู ตรปี การศึกษา 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุ งปี การศึกษา 2555
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MA 103 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
ST 103 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด IT,MA,ST ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AG 103 การเกษตรเบื้องต้น
3
BI 103 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CM 103 เคมีเบื้องต้น
3
GY 103 ความรู ้พ้ืนฐานทางธรณี วทิ ยา
3
MT 103 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
PH 103 ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป
3
SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AG,BI,CM,GY,MT,
PH,SC ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HI 101 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HI 102 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2

ไม่แตกต่าง

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ 1.1 หรื อ 1.2 จํานวน 1 กระบวนวิชา
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
INT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
MTH 1003 คณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
3
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต หน่ วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS,
GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 2
MSA 1003 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 3
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GS/.. SS../HA พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GS หรื อ SS ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
PS 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
1 วิชา
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ ภาควิชากําหนด
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ EN 101, EN 102 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก EN 201, EN 202, EN 203, EN 204, EN 205
ภาษาฝรั่งเศส FR 101, FR 102, FR 201, FR 202
ภาษาเยอรมัน GN 101, GN 102, GN 201, GN 202
ภาษาสเปน SN 101, SN 102, SN 201, SN 202
ภาษารัสเซีย RS 101, RS 102, RS 201, RS 202
ภาษาญี่ปุ่น JA 101, JA 102, JA 201, JA 202
ภาษาจีน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202
ภาษามลายู ML 101, ML 102, ML 201, ML 202
ภาษากรี ก GR 101, GR 102, GR 201, GR 202
ภาษาเขมร KH 101, KH 102, KH 201, KH 202
ภาษาพม่า MM 101, MM 102, MM 201, MM 202
ภาษาลาว LO 101, LO 102, LO 201, LO 202
ภาษาเวียดนาม VI 101, VI 102, VI 201, VI 202
ภาษาเกาหลี KO 101, KO 102, KO 201, KO 202
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

PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS…/HED พลศึกษา
2
(ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ น
วิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3
LAW 1004 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป 3
POL 1100 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
เลือก
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
1 วิชา
PSY 1001 จิตวิทยาทัว่ ไป
4. กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ ภาควิชากําหนด
ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ
3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ ENG 1001, ENG 1002 และเลือกอีก 2 กระบวนวิชา
จาก ENG 2001, ENG 2002, ENG 2101, ENG 2102, ENG 2401
ภาษาฝรั่งเศส FRE 1001, FRE 1002, FRE 2001, FRE 2002
ภาษาเยอรมัน GER 1001, GER 1002, GER 2001, GER 2002
ภาษาสเปน SPN 1001, SPN 1002, SPN 2001, SPN 2002
ภาษารัสเซีย RUS 1001, RUS 1002, RUS 2001, RUS 2002
ภาษาญี่ปุ่น **JPN 1001, **JPN 1002, **JPN 2001, **JPN 2002
ภาษาจีน CHI 1001, CHI 1002, CHI 2001, CHI 2002
ภาษามลายู MAL 1001, MAL 1002, MAL 2001, MAL 2002
ภาษากรี ก GRK 1001, GRK 1002, GRK 2001, GRK 2002
ภาษาเขมร KHM 1001, KHM 1002, KHM 2001, KHM 2002
ภาษาพม่า MMR 1001, MMR 1002, MMR 2001, MMR 2002
ภาษาลาว LAO 1001, LAO 1002, LAO 2001, LAO 2002
ภาษาเวียดนาม VNM 1001, VNM 1002, VNM 2001, VNM 2002
ภาษาเกาหลี KOR 1001, KOR 1002, KOR 2001, KOR 2002
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. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
TH 102 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3
หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 39 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AN 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
AN 229 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3
AN 278 ครอบครัวและเครื อญาติ
3
AN 357 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
SO 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
3
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SO 233 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
3
วัฒนธรรม
SO 243 ประชากรศาสตร์
3
SO 266 สังคมวิทยาชนบท
3
SO 267 สังคมวิทยาเมือง
3
SO 291 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและ
3
มานุษยวิทยา 1
SO 383 การจัดองค์การทางสังคม
3
SO 483 ทฤษฎีสงั คมวิทยาและมานุษยวิทยา
3
SO 492 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและ
3
มานุษยวิทยา 2
2) วิชาเอกตามแผน 24 หน่ วยกิต
แผนที่ 1 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทัว่ ไป
AN 213 โบราณคดีเบื้องต้น
AN 313 มานุษยวิทยากายภาพ
AN 327 ชนกลุ่มน้อย
AN 350 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
SO 374 สังคมวิทยาการศึกษา
SO 376 สังคมวิทยาศาสนา
SO 477 สังคมวิทยาการเมือง
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5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3
THA 1002 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
3
หมวดวิชาเอก 63 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 39 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
ANT 2029 (AN 229) วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3
**ANT 2078 (AN 278) ครอบครัวและเครื อญาติ
3
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
3
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
3
วัฒนธรรม
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
3
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
3
SOC 2067 ( SO 267) สังคมวิทยาเมือง
3
SOC 2091 (SO 291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยา
3
และมานุษยวิทยา 1
**SOC 3083 (SO 383) การจัดระเบียบทางสังคม
3
**SOC 4083 (SO 483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3
SOC 4092 (SO 492) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและ 3
มานุษยวิทยา 2

2)วิชาเอกตามแผน 24 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต แผนที่ 1 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทัว่ ไป
หน่ วยกิต
3 **ANT 2013 (AN 213) โบราณคดีเบื้องต้น
3
3 **ANT 3013 (AN 313) มานุษยวิทยากายภาพ
3
3
ANT 3027 (AN 327) ชนกลุ่มน้อย
3
3 **ANT 3050 (AN 350) สังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
3
ตะวันออกเฉี ยงใต้
3 SOC 3074 (SO 374) สังคมวิทยาการศึกษา
3
3 SOC 3076 (SO 376) สังคมวิทยาศาสนา
3
3
SOC 4077 (SO 477) สังคมวิทยาการเมือง
3
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SO 495 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3
แผนที่ 2 พัฒนาสังคม
หน่ วยกิต
SO 265 ปั ญหาสังคม
3
SO 335 การพัฒนาชุมชน
3
SO 336 ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
3
SO 376 สังคมวิทยาศาสนา
3
SO 433 สังคมวิทยาการพัฒนา
3
SO 434 นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SO 468 สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
3
SO 496 ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
3
แผนที่ 3 เมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
หน่ วยกิต
SO 244 มนุษยนิเวศวิทยา
3
SO 345 การสาธารณสุขและ
3
มนุษยนิเวศวิทยาเมือง
SO 387 พฤติกรรมรวมหมู่
3
SO 434 นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SO 435 การวางผังเมือง
3
SO 446 สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
3
SO 475 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3
SO 497 ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและ
3
นิเวศวิทยา
แผนที่ 4 การสังคมสงเคราะห์
หน่ วยกิต
IN 407 การประกันสังคม
3
SO 263 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3
SO 264 สวัสดิการสังคม
3
SO 265 ปั ญหาสังคม
3
SO 367 สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย
3
SO 378 สังคมวิทยาสตรี
3
SO 484 ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อ
3
การปฎิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
SO 498 ปั ญหาพิเศษทางการสังคม
3
สงเคราะห์

SOC 4095 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
แผนที่ 2 พัฒนาสังคม
หน่ วยกิต
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
3
SOC 3035 (SO 335) การพัฒนาชุมชน
3
SOC 3036 (SO 336) ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 3
SOC 3076 (SO 376) สังคมวิทยาศาสนา
3
SOC 4033 ( SO 433) สังคมวิทยาการพัฒนา
3
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SOC 4068 (SO 468) สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา 3
SOC 4096 (SO 496) ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
3
แผนที่ 3 เมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
หน่ วยกิต
**SOC 2044 ( SO 244) มนุษยนิเวศวิทยา
3
SOC 3045 (SO 345) การสาธารณสุขและ
3
มนุษยนิเวศ วิทยาเมือง
SOC 3087 (SO 387) พฤติกรรมรวมหมู่
3
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
3
SOC 4035 (SO 435) การวางผังเมือง
3
SOC 4046 (SO 446) สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
3
SOC 4075 (SO 475) สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3
SOC 4097 (SO 497) ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและ
3
นิเวศวิทยา
แผนที่ 4 การสังคมสงเคราะห์
หน่ วยกิต
*SOC 2062
การคุม้ ครองทางสังคม
3
SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3
SOC 2064 (SO 264) สวัสดิการสังคม
3
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
3
SOC 3067 (SO 367) สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย
3
SOC 3078 (SO 378) สังคมวิทยาสตรี
3
SOC 4084 (SO 484) ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อ
3
การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
SOC 4098 (SO 498) ปั ญหาพิเศษทางการสังคม
3
สงเคราะห์
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หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์
ไม่แตกต่าง
ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วชิ าโท
ในคณะดังกล่าว มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต
ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ
ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น
1.นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ น
หน่วยกิต หรื อ นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15
ฝึ กอาชีพ จํานวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทน หน่วยกิต หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสอบผ่าน
จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2.นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300)
และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถ
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9 หน่วยกิต แทน
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพในหมวด
หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ
วิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกะบวน
ของมหาวิทยาลัยด้วย
วิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หมวดวิชามานุษยวิทยา
AN 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
AN 213 โบราณคดีเบื้องต้น
AN 229 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
AN 278 ครอบครัวและเครื อญาติ
AN 313 มานุษยวิทยากายภาพ
AN 327 ชนกลุ่มน้อย
AN 350 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
AN 353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
AN 354 สังคมและวัฒนธรรมจีน
AN 355 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
AN 356 สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
AN 357 สังคมและวัฒนธรรมไทย
AN 358 สังคมและวัฒนธรรมแอฟริ กา
AN 359 สังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริ กา
AN 365 มานุษยวิทยาเมือง
AN 423 สังคมกับนิทานพื้นบ้าน
AN 453 วัฒนธรรมโลก
AN 454 กลุ่มชาติพนั ธุ์ในท้องถิ่นไทย
AN 458 ชาวเขาในประเทศไทย
AN 459 สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
AN 469 มานุษยวิทยาประยุกต์
AN 478 วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
หมวดวิชาสังคมวิทยา
SO 103 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
SO 105 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
SOE 114 สังคมวิทยาทัว่ ไป
SO 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SO 224 สังคมกับภาษา
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หมวดวิชามานุษยวิทยา
**ANT 1013 (AN 113)
**ANT 2013 (AN 213)
ANT 2029 (AN 229)
**ANT 2078 (AN 278)
**ANT 3013 (AN 313)
ANT 3027 (AN 327)
**ANT 3050 (AN 350)

มานุษยวิทยาเบื้องต้น
โบราณคดีเบื้องต้น
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
ครอบครัวและเครื อญาติ
มานุษยวิทยากายภาพ
ชนกลุ่มน้อย
สังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ANT 3053 (AN 353) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
ANT 3054 (AN 354) สังคมและวัฒนธรรมจีน
**ANT 3055 (AN 355) สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ANT 3056 (AN 356) สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
ANT 3058 (AN 358) สังคมและวัฒนธรรมแอฟริ กา
**ANT 3059 (AN 359) สังคมและวัฒนธรรมลาตินอเมริ กา
ANT 3065 (AN 365) มานุษยวิทยาเมือง
ANT 4023 (AN 423) สังคมกับนิทานพื้นบ้าน
ANT 4053 (AN 453) วัฒนธรรมโลก
ANT 4054 (AN 454) กลุ่มชาติพนั ธุ์ในท้องถิ่นไทย
ANT 4058 (AN 458) ชาวเขาในประเทศไทย
ANT 4059 (AN 459) สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
**ANT 4069 (AN 469) มานุษยวิทยาประยุกต์
ANT 4078 (AN 478) วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
หมวดวิชาสังคมวิทยา
SOC 1003 ( SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
**SOC 1005 (SO 105) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว
**SOE 1014 (SOE 114) สังคมวิทยาทัว่ ไป
SOC 2001 (SO 201) สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 2024 (SO 224) สังคมกับภาษา
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

-

-

SO 233 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
SO 235 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
SO 243 ประชากรศาสตร์
SO 244 มนุษยนิเวศวิทยา
SO 263 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
SO 264 สวัสดิการสังคม
SO 265 ปั ญหาสังคม
SO 266 สังคมวิทยาชนบท
SO 267 สังคมวิทยาเมือง
SO 268 การแก้ไขปั ญหาเชิงสร้างสรรค์
SO 283 การจัดกลุ่มในสังคม
SO 284 การเบี่ยงเบนทางสังคม
SO 291 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1
SO 335 การพัฒนาชุมชน
SO 336 ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
SO 337 ความยากจนกับการพัฒนาใน
ประเทศโลกที่สามประเทศโลกที่สาม
SO 345 การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
SO 363 สังคมวิทยาคลินิก
SO 364 สังคมวิทยาทางปัญญา
SO 367
SO 368
SO 369
SO 374
SO 375
SO 376
SO 378
SO 379

สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย
ปริ ทรรศน์เกี่ยวกับความตาย
สังคมวิทยาสุขภาพและการแพทย์
สังคมวิทยาการศึกษา
สังคมวิทยาเยาวชน
สังคมวิทยาศาสนา
สังคมวิทยาสตรี
สังคมวิทยาพุทธศาสนา

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
**SOC 2035 (SO 235) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การพัฒนาในประเทศโลกที่สาม
SOC 2043 (SO 243) ประชากรศาสตร์
**SOC 2044 (SO 244) มนุษยนิเวศวิทยา
*SOC 2062
การคุม้ ครองทางสังคม
SOC 2063 (SO 263) สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
SOC 2064 (SO 264) สวัสดิการสังคม
SOC 2065 (SO 265) ปั ญหาสังคม
SOC 2066 (SO 266) สังคมวิทยาชนบท
SOC 2067 (SO 267) สังคมวิทยาเมือง
SOC 2068 (SO 268) การแก้ไขปั ญหาเชิงสร้างสรรค์
SOC 2083 (SO 283) การจัดกลุ่มในสังคม
SOC 2084 (SO 284) การเบี่ยงเบนทางสังคม
SOC 2091 (SO 291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1
SOC 3035 (SO 335) การพัฒนาชุมชน
SOC 3036 (SO 336) ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
SOC 3037 (SO 337) ความยากจนกับการพัฒนาใน
ประเทศโลกที่สามประเทศโลกที่สาม
*SOC 3038
วัฒนธรรมข้าว
SOC 3045 (SO 345) การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง
SOC 3063 (SO 363) สังคมวิทยาคลินิก
SOC 3064 (SO 364) สังคมวิทยาทางปั ญญา
*SOC 3066
สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ
SOC 3067 (SO 367) สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย
SOC 3068 (SO 368) ปริ ทรรศน์เกี่ยวกับความตาย
SOC 3069 (SO 369) สังคมวิทยาสุขภาพและการแพทย์
SOC 3074 (SO 374) สังคมวิทยาการศึกษา
SOC 3075 (SO 375) สังคมวิทยาเยาวชน
SOC 3076 (SO 376) สังคมวิทยาศาสนา
SOC 3078 (SO 378) สังคมวิทยาสตรี
SOC 3079 (SO 379) สังคมวิทยาพุทธศาสนา
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สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

-

-

SO 383
SO 384
SO 385
SO 386
SO 387
SO 394

การจัดองค์การทางสังคม
พลวัตทางองค์การ
การควบคุมทางสังคม
การจัดช่วงชั้นทางสังคม
พฤติกรรมรวมหมู่
วิธีการวิจยั สํารวจ

SO 433
SO 434
SO 435
SO 436
SO 446
SO 449
SO 464
SO 465
SO 466
SO 467
SO 468
SO 473
SO 474
SO 475
SO 476
SO 477

สังคมวิทยาการพัฒนา
นโยบายและการวางแผนสังคม
การวางผังเมือง
บทบาทสตรี ในการพัฒนา
สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
ปั ญหาประชากร
สังคมวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ
สังคมวิทยาระบบโลก
บทบาทตามเพศของบุรุษและสตรี
สังคมวิทยาการสื่ อสาร
สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
สังคมวิทยาการทหาร
สังคมวิทยาอาชีพ
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
สังคมวิทยากฎหมายและจริ ยธรรม
สังคมวิทยาการเมือง

SO 479 สังคมวิทยาการกีฬา
SO 483 ทฤษฎีสงั คมวิทยาและมานุษยวิทยา
SO 484 ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อ
การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
SO 492 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 2
SO 495 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
** SOC 3083 (SO 383) การจัดระเบียบทางสังคม
SOC 3084 (SO 384) พลวัตทางองค์การ
SOC 3085 (SO 385) การควบคุมทางสังคม
SOC 3086 (SO 386) การจัดช่วงชั้นทางสังคม
SOC 3087 (SO 387) พฤติกรรมรวมหมู่
SOC 3094 (SO 394) วิธีการวิจยั สํารวจ
*SOC 3095
การวิจยั เชิงคุณภาพทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
SOC 4033 (SO 433) สังคมวิทยาการพัฒนา
SOC 4034 (SO 434) นโยบายและการวางแผนสังคม
SOC 4035 (SO 435) การวางผังเมือง
SOC 4036 (SO 436) บทบาทสตรี ในการพัฒนา
SOC 4046 (SO 446) สังคมวิทยาที่อยูอ่ าศัย
SOC 4049 (SO 449) ปั ญหาประชากร
SOC 4064 (SO 464) สังคมวิทยาอาชญากรรมและการลงโทษ
SOC 4065 (SO 465) สังคมวิทยาระบบโลก
**SOC 4066 (SO 466) บทบาทตามเพศของบุรุษและสตรี
SOC 4067 (SO 467) สังคมวิทยาการสื่ อสาร
SOC 4068 (SO 468) สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา
SOC 4073 (SO 473) สังคมวิทยาการทหาร
SOC 4074 (SO 474) สังคมวิทยาอาชีพ
SOC 4075 (SO 475) สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
SOC 4076 (SO 476) สังคมวิทยากฎหมายและจริ ยธรรม
SOC 4077 (SO 477) สังคมวิทยาการเมือง
*SOC 4078
สังคมวิทยาอํานาจ
SOC 4079 (SO 479) สังคมวิทยาการกีฬา
**SOC 4083 (SO 483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SOC 4084 (SO 484) ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อ
การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
SOC 4092 (SO 492) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 2
SOC 4095 (SO 495) สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)
SO 496
SO 497
SO 498
IN 407

ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์
การประกันสังคม

หลักสู ตรวิชาโท

หลักสู ตรวิชาโท
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิต
1. วิชาโทบังคับ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
AN 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
AN 357 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
SO 233 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
3
วัฒนธรรม
SO 291 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและ
3
มานุษยวิทยา 1
SO 483 ทฤษฎีสงั คมวิทยาและ
3
มานุษยวิทยา
วิชาโทเลือก 9 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา AN และ SO ที่ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบ 9 หน่วยกิต

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
SOC 4096 (SO 496) ปั ญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม
SOC 4097 (SO 497) ปั ญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา
SOC 4098 (SO 498) ปั ญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์
-

หลักสู ตรวิชาโท
สาขาวิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

กําหนดจํานวนหน่ วยกิตรวม 24 หน่ วยกิต
1) วิชาโทบังคับ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
**ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย
3
SOC 2033 (SO 233) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
3
วัฒนธรรม
SOC 2091 (SO 291) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมวิทยาและ 3
มานุษยวิทยา 1
**SOC 4083 (SO 483) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
3
มานุษยวิทยา
วิชาโทเลือก 9 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา ANT และ SOC ที่ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบ 9 หน่วยกิต
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ลําดับ
ที่

1
2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)
นางจันทร์เพ็ญ
อมรเลิศวิทย์

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

นางสาวอุดมพร
ชั้นไพบูลย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
วุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

ประเทศ

สม.ม.
อ.บ

สังคมวิทยา
ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย

2526
2522

ศน.ม.

พุทธศาสน์ศึกษา

ไทย

2550

สส.ม

สวัสดิการ
แรงงาน
ศิลปการละคร
ประชากรและ
การพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2539

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์

ไทย
ไทย

2534
2533

วิจยั การศึกษา
สถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2523
2513

University of Madras

India

2520

M.A.
M.A.
พธ.บ.

Sociology of
Religion
English
Social Sciences
พุทธศาสตร์

India
India
ไทย

2516
2514
2511

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

Anthropology
Anthropology
โบราณคดี

University of Madras
University of Mysore
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
University of Missouri
University of Kansas
มหาวิทยาลัยศิลปากร

USA
USA
ไทย

2527
2519
2512

อาจารย์

อ.บ.
พบ.ด.

นายจํานงค์
อดิวฒั นสิ ทธิ์

ศาสตราจารย์

ค.ม.
พศ.บ.
(เกียรติ
นิยม)
Ph.D.

นางงามพิศ
สัตย์สงวน

รอง
ศาสตราจารย์

นางสุ วิมล
อังควานิช

สาขาวิชา

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

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

ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

ผูท้ รงคุฒวุฒิ
ภายนอก

ผูท้ รงคุฒวุฒิ
ภายนอก
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
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1. ชื่ อ – สกุล นางสาวอุดมพร ชั้นไพบูลย์
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศน.ม.

พุทธศาสน์ศึกษา

สส.ม.

สวัสดิการแรงงาน

สถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
2550

ไทย

2539

อ.บ.
ศิลปการละคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2534
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อุดมพร ชั้นไพบูลย์. (2549). สั งคมวิทยาเกี่ยวกับการสู งวัย (SO 367). กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อุดมพร ชั้นไพบูลย์. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาสั งคมสงเคราะห์ เบือ้ งต้ น (SO 263).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา.
อุดมพร ชั้นไพบูลย์. (2554). เอกสารประกอบคําสอนวิชาสั งคมวิทยาศาสนา (SO 376).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา.
บทความทางวิชาการ
อุดมพร ชั้นไพบูลย์. (2550). การไม่หลงตายในคําสอนพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศาสน์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 6(11), 71-89.
ภารระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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2. ชื่ อ – สกุล นางจันทร์ เพ็ญ อมรเลิศวิทย์
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
2536
2522

สค.ม.
สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
อ.บ.
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
จันทร์ เพ็ญ อมรเลิศวิทย์. (2547). การควบคุมทางสั งคม (SO 385). กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
จันทร์ เพ็ญ อมรเลิศวิทย์. (2548). การจัดองค์ การทางสั งคม (SO 383). กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
จันทร์ เพ็ญ อมรเลิศวิทย์. (2546). เอกสารประกอบคําสอนวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรม (SO 223). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
จันทร์ เพ็ญ อมรเลิศวิทย์. (2552). เอกสารประกอบคําสอนวิชาสั งคมวิทยาที่ อยู่อาศัย
(SO 446). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา.
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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3. ชื่ อ – สกุล นางสุ วมิ ล อังควานิช
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิ
สาขาวิชา
สถานศึกษา
ประเทศ ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
การศึกษา
พบ.ด. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ไทย
2534
ค.ม. สถิติการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2524
พศ.บ. สถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2514
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
สุ วมิ ล อังควานิช. (2552). เอกสารประกอบคําสอนวิชาสถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่ อการวิจัย
ทางสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SO 201). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะ
มนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
สุ วมิ ล อังควานิช. (2552). บทเรี ยน e-Learning วิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้ น (SO 103)
สุ วมิ ล อังควานิช. (2552). บทเรี ยน e-Learning วิชาประชากรศาสตร์ (SO 243)
บทความวิจัย
สุ วมิ ล อังควานิช และคณะ. (2552). การติดตามผลผูไ้ ม่สําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง. วารสารวิจัยรามคําแหง, 12 (ฉบับพิเศษ 3)
งานวิจัย
สุ วมิ ล อังควานิช. (2548). การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หัวหน้าโครงการวิจยั ) : ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สุ วมิ ล อังควานิช. (2550). ความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การและภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิ น ปี 2548
(หัวหน้าโครงการวิจยั : ทุนธนาคารออมสิ น
สุ วมิ ล อังควานิช และคณะ. (2552). การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ด้านการค้ าชายแดนและการ
ท่ องเที่ ยวเพื่ อความมัน่ คงของประเทศ อําเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย ปี 2549-2550
(หัวหน้าโครงการวิจยั ) : ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สุ วมิ ล อังควานิช. (2550). การติดตามผลผู้ไม่ สาํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หัวหน้าโครงการวิจยั ) : ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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4. ชื่ อ – สกุล นางสาวอัญชลา โภชนสมบูรณ์
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
M.A.

Anthropology

สม.ม.
นศ.บ.

มานุษยวิทยา
นิเทศศาสตร์

สถาบัน

ประเทศ

University of NebraskaLincoln
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

USA

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
2546

ไทย
ไทย

2536
2535

ศศ.บ.
มานุษยวิทยา
ไทย
2530
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อัญชลา โภชนสมบูรณ์. (2540). เอกสารประกอบคําสอนวิชาโบราณคดีเบื อ้ งต้ น
(AN 213). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา.
อัญชลา โภชนสมบูรณ์. (2540). เอกสารประกอบคําสอนวิชามานุษยวิทยากายภาพ
(AN 313). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา.
งานวิจัย
อัญชลา โภชนสมบูรณ์. (2534). สํานักนาฏศิลป์ เอกชนกับการถ่ายทอดศิลปะการรํา.
ใน เบิกโรง: ข้ อพิจารณานาฏกรรมในสั งคมไทย (หน้า 103-113). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สถาบันไทยคดีศึกษา.
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
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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5. ชื่ อ – สกุล นางสาววันเพ็ญ วอกลาง
หมายเลขบัตรประชาชน
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
2541
2534
2521

ปช.ด.
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ไทย
พบ.ม.
พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
ไทย
วท.บ.
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไทย
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ของการให้บริ การ การศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณี ศึกษา : จังหวัดปราจีนและจังหวัดขอนแก่น ปี 2549
(หัวหน้าโครงการ)
2. โครงการศึกษาระบบการบริ หารและประสานงานราชการในประเทศ การพัฒนาระบบตรวจ
ราชการเพื่อกํากับติดตามการปฏิบตั ิราชการส่ วนภูมิภาค ปี 2548 (ผูร้ ่ วมโครงการ)
3. คุณภาพชีวติ ของคนในเขตกรุ งเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย ปี 2545 (หัวหน้าโครงการ)
4. การศึกษาผลกระทบในเชิ งเศรษฐกิจสังคมและนโยบายของการติดเชื้อเอดส์ในชุมชนภาคเหนือ
ปี 2546 (นักวิจยั หลัก)
5. รู ปแบบใหม่ของการบริ หารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย ปี 2544 (ผูร้ ่ วมโครงการ)
6. การติดตามประเมินผลโครงการเงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างทางสังคม จากธนาคารพัฒนาเอเชีย
งวดที่ 1 : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ ปี 2543 (หัวหน้าโครงการ)
7. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการเมืองและพรรคการเมือง
ปี 2536 (ผูร้ ่ วมโครงการ)
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปั จจุบนั 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรปรับปรุ ง 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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ภาคผนวก ฉ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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4

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
4

4

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา
51 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึ กษาชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
และเป็ นผูส้ าํ เร็จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้
ปฏิ บตั ิงานมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลัก สู ตรภาคบังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
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5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิ กสภาเขต สมาชิ กสภาเมืองพัทยา สมาชิ ก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อกรรมการสุ ขาภิบาล
หรื อกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชา
อื่นในขณะที่ยงั มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอด
ทั้งปี ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา
สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่ สํานัก
บริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้
กําหนดไว้น้ นั ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
สมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
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(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์
ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน
2 ฉบับ
ในกรณี ที่ ใช้คุ ณ วุฒิ ตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้อ งมี ห นังสื อ รั บ รองจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ตํา แหน่ ง หัว หน้า กองหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ หนัง สื อ รั บ รองจาก
หน่ วยงานที่เคยปฏิ บตั ิงานมาก่อน และลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วย
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล หรื อคํานําหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสาร
ตามข้อ 7.4.2 (2) (3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจาก
ต้นฉบับจริ ง
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7.5 การรับผูใ้ ดเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและ
ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร โดยวิธีสัมภาษณ์หรื อวิธีอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ น
นักศึกษา ให้รายงานความเห็นต่ออธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้า
เป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี ที่อธิการบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อ
หลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ น
รวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ นโมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดําเนินการตาม
วิธีการที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึ กษากําหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นวิชา
ที่สอบได้ก่อนภาคการศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
ข้อ 14 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวน
วิชาตามที่คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนื อจากที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจ
สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้ การ
พิจารณารับสมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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สําหรับผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึ กษาใหม่ และขอใช้สิทธิ
เทียบโอน ตามวรรคแรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตสะสม
เดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน
การขอใช้สิทธิเทียบโอนการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตามวรรค
แรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและ
การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเป็ นนักศึ กษา ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึ กษา ค่า
สมาชิ กหนังสื อพิมพ์ข่าวรามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
และค่าเทียบโอนหน่วยกิต สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนินการตาม
วรรคแรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็จสิ้ น
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ถื อว่าไม่มีส ถานภาพนัก ศึ ก ษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา และรับลงทะเบียน เรี ยนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
เป็ นต้นไป ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01,
02, 03........99 เป็ นเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละ
ปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อ
เปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ
หลัก FA คือ เลขประจําคณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจํา
คณะและเลขประจํา สาขาวิชา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่
แนะนําปรึ กษาการเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
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13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่ วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนโดยปรึ กษาและขอรับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเอง
ต้องปรึ กษา และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน
จึงจะลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24
หน่วยกิต ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอ
ลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจ
อนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้อน การอนุ ม ัติน้ ี ใ ห้ล งนาม อนุ ม ัติในแบบคําร้ อ งหรื อเอกสารตามที่ มหาวิท ยาลัย
กําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่งๆ ไม่ถึง 10 คน
มหาวิทยาลัย อาจประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษาเพื่อรั บ ปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เ กิ น 8 ปี การศึ ก ษา การนับ
ระยะเวลา 8 ปี การศึ ก ษา ได้ค าํ นวณเป็ นภาคการศึ ก ษา โดยให้ถื อ ว่า 1 ปี การศึ ก ษามี 2 ภาค
การศึกษาปกติหากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั
รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับ
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัคร
กลับเข้า เป็ น นัก ศึ ก ษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่ ค ณะกรรมการประจําคณะที่ รับเข้าศึ ก ษา
เห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ น
การให้ นักศึกษาใช้สิทธิซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาใน ปี การศึกษา หนึ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2
(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18
สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนใน
ชั้น 7 สัปดาห์ กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)
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15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
system) คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ใน
สาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวน
วิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็ นกระบวน
วิชา (Course) กระบวนวิชาหนึ่ งๆ กําหนดเนื้ อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่ วยกิ ต (Semester
credit) และทําการสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับ
จากมหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง ตลอด 1 ภาค
การศึกษา กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดย
ปกติใช้เวลา 2 ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ
3 หน่วยกิต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํา
กระบวนวิชาจํานวนหน่วยกิต ชื่อเต็มของกระบวนวิชา เนื้อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และ
พื้นฐานของนักศึกษาที่ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงลําดับใน
สาขาวิชาและอาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสอง
ภาคต่อเนื่องกัน (Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่
ไม่สอนต่อเนื่องกัน ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัว
กระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยงกัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่
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สะดวกแก่การเพิ่มเติมกระบวนวิชาใหม่ ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา
ให้เว้นเป็ นช่วงๆ เพื่อจะได้ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
15.9 ในกรณี ที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้น
ไว้ในหลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอน
กระบวนวิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชา
ใหม่ที่ยงั ไม่เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 8 ปี การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชา
ด้วย เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
1 (Freshman)
15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 (Sophomore)
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 (Junior)
15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ
จะมี ก ารสอบไล่ ในแต่ล ะกระบวนวิช า แต่บ างกระบวนวิช าอาจไม่ มีส อบไล่ ตอน ปลายภาค
การศึ ก ษาก็ได้ ซึ่ งมหาวิท ยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิช าที่ เปิ ดสอนเมื่ อได้
ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผา่ นการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
สอบซ่อมหนึ่งครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อ
ภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบ
ซ่ อ มต้อ งดํา เนิ น การ ลงทะเบี ยนและสอบซ่ อมในภาค 2 ของปี การศึ ก ษาเดี ย วกัน นั้น ส่ ว น
4
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กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่ อม
ต้องดําเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้
ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิ ทธิในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และต้องไม่ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซํ้าซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้
แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัดผลสอบซ่อมนั้นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ
สอบละนัก ศึ กษาที่ลงทะเบียนสอบซ่ อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณี ใด ๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้
ระบบการให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดง
คุณภาพการเรี ยน ของนักศึ กษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึ ง
คุณภาพตํ่าสุ ด (F) ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับ
หน่วยกิตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้
นับเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หาก
กระบวนวิชานั้นมีค่าระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็ นกระบวน
วิชาที่เทียบเท่ากัน แม้จะไม่มีการเปลี่ยน หลักสู ตรใหม่ก็ตาม ให้นบั กระบวนวิชาใดกระบวนวิชา
หนึ่งเท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวน
วิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะ
กระบวนวิช าที่ นัก ศึ ก ษา สอบได้ตลอดหลัก สู ต รเท่า นั้น สํา หรั บใบรั บ รองผลการศึ ก ษาของ
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นักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average)
(G.P.A.) ให้คาํ นวณดังนี้

4

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

คะแนนเฉลี่ย สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิ่ม หรื อบอกเลิก หรื อบอก
เปลี่ ย นแปลงใดๆ อี ก ไม่ไ ด้ ยกเว้น ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้ล งทะเบี ยนเรี ย นในกระบวนวิ ช าที่
มหาวิ ท ยาลัย ประกาศงดสอนในภาคการศึ ก ษานั้น ให้ข อ ค่ า หน่ ว ยกิ ต คื น หรื อ ขอเปลี่ ย นไป
ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิม่ หรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่า
หน่วยกิตคืนด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวน
วิชาใดที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้นแต่ยงั ไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสู ตรนั้น ทั้งนี้เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สําเร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาค
ถัด ไปนั้น เป็ นโมฆะ และให้ย กเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นนั้น ส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้าย
โดยยืน่ คําขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ีการและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียน
เรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
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หลักสู ตร

18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบ

ข้อ 19. การขอคื นเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา ค่าลงทะเบี ยนเรี ยน และค่าบํารุ ง
มหาวิทยาลัยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนให้แก่นกั ศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
วิชานั้นไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่อน ต่อมารู ้ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการ
สอบของภาคก่ อ น ต่ อ มารู ้ ผ ลว่ า สอบได้ค รบตามหลัก สู ต ร นัก ศึ ก ษาผูน้ ้ ัน มี สิ ท ธิ ข อคื น เงิ น
ค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นราย หน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตาม
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ
19.3 แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอ
ชื่ อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้ นักศึ กษาจะต้องยื่นคําขอรับ
ปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง
และเข้าเป็ นนักศึ ก ษาตามข้อ 10 ต้องศึ ก ษาให้ได้หน่ ว ยกิ ตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบ
หลักสู ตร และมีความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตร
และมีความประพฤติดี และมีหน่ วยกิ ตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
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20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่วยกิตสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิต
สะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสามในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้
กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่ งครั้ง หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตร
ใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ
8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับ
ผูส้ มัครที่มีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537
ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบี ยบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึ กษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อ
เตรี ยมศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ งมหาวิทยาลัยรั บรองและรับเข้าเป็ น
นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนหน่วยกิต
ที่กาํ หนดไว้ ในหลัก
สู ตร และอาจพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นักศึกษาผูใ้ ดมีหนี้สินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหนี้สินให้หมด
สิ้ นเสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ
3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
21.3 ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริ ญญาก่อนวันพิธีประสาทปริ ญญา 1
เดือน มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
ข้อ 22. การให้อนุปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสม
ไม่ต่าํ กว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู ้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่งมีรูปร่ างลักษณะและ
ขนาดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่งได้
หน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดีมีอาํ นาจสั่ง
และปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
4

4

4

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
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4

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
4

4

4

ปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และข้อ
14 และความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะ
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทําความผิด หรื อมี
ความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค
การศึ กษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่ วยกิ ต ในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิให้ลงนามอนุ มตั ิในแบบคําร้ องหรื อ
เอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร
4 ปี ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6 ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณ
เป็ นภาคการศึกษา โดยถื อว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่ องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว แต่
ผลของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ น
อันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิ ท ยาลัย อาจเที ย บหน่ ว ยกิ ต สะสมให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาที่ ส มัค รกลับ เข้า เป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัคร
จะต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้นกั ศึกษาใช้สิทธิ์ ซํ้าซ้อน
กับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่ วยกิ ตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่ วยกิ ตจึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้
ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้า ศึกษาตั้งแต่ปีการศึก ษา 2548 เป็ นต้นไป
จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีจาํ นวน
หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ของหลักสู ตร 5 ปี
และไม่ น้อ ยกว่า 180 หน่ ว ยกิ ต ของหล◌ั ก สู ตร 6 ปี จึ ง จะได้รับ การเสนอชื่ อให้ไ ด้รั บ ปริ ญญาตรี ใ น
สาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ โ อนมาจากสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาอื่ น ตามข้อ 8 และผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ปริ ญญา อนุ ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10
ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้า
ศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
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การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะที่
สังกัด และมายืน่ คําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สาํ นักบริ การทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา”
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ข้อ 4 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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ลงนาม
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(นายประจวบ ไชยสาส์น)
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