สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสู ตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
1. หลักสู ตร
2. อาจารย์ประจาหลักสู ตร
3. อาจารย์ผสู ้ อน
4. อาจารย์พิเศษ

1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
11
12
12
12
14
14
59
60
60

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การพัฒนาคณาจารย์
2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมิน ประสิ ทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง

61
61
66
66
67
67
67
68
68
68
69
70
71
72
73
73
73
73

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคผนวก
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา 74
2. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
83
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
89
4. ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตร
91
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560
103
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มคอ. 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะ/ ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25510071100432
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts program in History for Tourism
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (History for Tourism)
อักษรย่อภาษาไทย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (History for Tourism)
3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะ หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (กรณีระดับปริญญาเอก)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
 ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ
 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
(ทั้งนี้ กรณีความร่วมมือกับสถานการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.
2550)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
 ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษา ............. ปีการศึกษา .....................
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใช้บังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
วาระที่ 5.20 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที่ 4.24 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
วาระที่ ..5.13.. ครั้งที่ ..10/2560.. เมื่อวันที่ ..4.. เดือน ....ตุลาคม... พ.ศ. ..2560..
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
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 สกอ. (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ........ เดือน ....... พ.ศ. .........
 สานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์สอนทางด้านวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
8.2 มัคคุเทศก์และงานด้านการท่องเที่ยว
8.3 นักข่าว นักเขียน นักผลิตสารคดีด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
8.4 บุคลากรทางด้านวิชาการในหน่วยงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.
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ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)
นายรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู

นางสาวศุภรัตน์ ตี่คะกุล

นางสาวกิติยวดี ชาญประโคน

นายจีรพล เกตุจุมพล

นายธนกฤต ลออสุวรรณ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่สาเร็จ
(ผศ./รศ./ศ)
ผศ.
ปรัชญาดุษฎี โบราณคดี
มหาวิทยาลัย 2552
บัณฑิต
สมัย
ศิลปากร
ประวัติศาสตร์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

ภาษา
สันสกฤต

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2542

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2539

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทยศึกษา
มหาวิทยาลัย
บูรพา

2542

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปะ
ศิลปากร

2547

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2539

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2534

ศิลปศาสตร
บัณฑิต

โบราณคดี

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2541

โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร์

2547

2559

2539

2546

* หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ระบุในภาคผนวก 2

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัย
รามคาแหง หัวหมากและกองงานวิทยาเขตบางนา
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11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(การวิเคราะห์หลักสูตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะสร้างรายได้
จ านวนมหาศาลซึ่ ง เป็ น รายได้ ห ลั ก ของประเทศในทุ ก ๆ ปี รวมถึ งการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากการที่ประเทศไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาเป็น
เวลายาวนาน มรดกทางวัฒ นธรรมประเภทต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์
แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม จึงเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่ายิ่ง
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมจึงเพิ่มจานวนมาก
ขึ้นตามการขยายตัวของการท่องเที่ยว มีผลทาให้ช่วยส่งเสริมกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่ อ งเที่ ย วให้ ข ยายตั ว เพิ่ ม รายได้ ม ากขึ้ น เป็ น ล าดั บ อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ภาควิ ช า
ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เห็ น ความจ าเป็ น ในการเสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ใ นด้ า น
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมสาหรับการท่องเที่ยว โดยกาหนดให้มีหลักสูตรใน
ลักษณะบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ในการผลิตบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม หรืออาจนาความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
เพื่อการท่องเที่ยวไปประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ
สหวิทยาการของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ช่วยเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพิ่มโอกาส
ประกอบอาชีพของบัณฑิต และตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
ทางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศได้ รวมทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของต่างประเทศทาให้เกิดการความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ โดยยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการนาคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
และวัฒนธรรมไทย มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สร้างจิตสานึกในการสืบทอด การอนุรักษ์ และดารงรักษามรดก
ทางวัฒ นธรรม และการปรับตัวรับกระแสรับวัฒ นธรรมข้ามชาติที่เผยแพร่เข้ามาอย่าง
มากมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อปลุก
จิตสานึกสร้างนิสัย และพฤติกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักในความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม
12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้แบบประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และ
วัฒนธรรมไปพร้อมกันจะช่วยเสริมสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของบัณฑิตให้เพิ่มมาก
ขึ้นในหลากหลายสาขา ปลูกฝังทักษะการใฝ่รู้ และการศึกษาค้นคว้าในสถานที่จริง ย่อม
ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงพัฒนาหลักสูตรให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชี พทางการท่องเที่ยว และสามารถศึกษา
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ต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ
โบราณคดี การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ไทยศึกษา และการท่องเที่ยว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
สภาวการณ์ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในประเทศ และระหว่ า งประเทศเป็ น เหตุ ที่
มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับการพัฒ นา
ประเทศ ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงจัดทาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้องค์
ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ เพื่อการทานุบ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมของชาติตามพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจคุณค่าของประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาไปสู่อาชีพทางการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ดารงรักษาความเป็นชาติมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 40
กว่าปีแล้ว พันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งคือการเสริมสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ ในฐานะที่มหาวิทยาลัย
ที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ยังให้ความสาคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติสืบไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
เช่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้
o วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
คณะนิติศาสตร์
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
(Art Appreciation)
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)
**CHI 1002 ภาษาจีน 2
(Chinese 2)
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)
**CHI 2002 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาเป็นในชีวิตประจาวัน
(Basic English Sentences and Essential Vocabulary
in Daily Life)
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
(English Sentences and vocabulary in General Use)
**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
(English Reading for Comprehension)
**ENG 2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
(English Pronunciation)
**FRE 1011 (FRE 1001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
(French for Communication 1)
**FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
(French for Communication 2)
**FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
(French for Communication 3)
**FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
(Communicative French 4)
**GER 1011 (GER 1001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
(German for Communication 1)
**GER 1012 (GER 1002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
(German for Communication 2)
**GER 2011 (GER 2001) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3
(German for Communication 3)
**GER 2012 (GER 2002) ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4
(German for Communication 4)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
(Information and Technology for Searching)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
(Principles for Living in a Society)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
(Culture and Religions)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
**RUS 1011 (RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
(Russian for Communication 1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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**RUS 1012 (RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
(Russian for Communication 2)
**RUS 2001 (RUS 2011) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
(Russian for Communication 3)
**RUS 2012 (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
(Russian for Communication 4)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
คณะศึกษาศาสตร์
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
คณะวิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
(Introduction to Agriculture)
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Biology)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Physics)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Science)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Mathematics)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)
คณะรัฐศาสตร์
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คณะเศรษฐศาสตร์
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
o วิชาเอก ได้แก่กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น)
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
(Minority Groups)
**ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Societies and Cultures in Southeast Asia)
ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
**CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Chinese for Tourism 1)
**CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Chinese for Tourism 2)
**CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
(Chinese for Tourism Business)
**ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
(English for Tourism I)
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
(English for Tourism II)
**ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(English for Tourism Promotion)
**ENS 4402 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
(English for Tourism in Relation to
Thai Arts and Culture)
F0L 4203 นิทานพื้นบ้าน
(The Folktale)
FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(French for Guides 1)
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(French for Guides 2)
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
(French for Tourism)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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GER 3303

ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(German for Tour Guides 1)
GER 3304 ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(German for Tour Guides 2)
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
(German for Tourism 1)
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
(German for Tourism 2)
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
(Russian for Tour Guides 1)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
(Russian for Tour Guides 2)
THA 3106 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
(Art and Techniquess of Writing)
คณะสื่อสารมวลชน
MCS 1350 วาทวิทยา
(Speech Communication)
MCS 3151 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
(Communications for Human Relations)
MCS 3281 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
(Feature Writng for Mass Media)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.2 รายวิชาที่สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นเรียน
ดังนี้
o วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
-ไม่มีo วิชาเอกบังคับ หลักสูตรปริญญาบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Arts and Architecture for Tourism )
o วิชาเอกเลือก หลักสูตรปริญญาบริหารธุกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
3(3-0-6)
ในประเทศไทย
(Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand)
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o วิชาเอกเลือก หลักสูตรปริญญาบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management in
Thailand )
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีระบบการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาวิชาสามารถเลือกเรียนวิชาที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
เพื่อการท่องเที่ยวเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่และไม่ซ้าซ้อนกับวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเอก หรือวิชาโทที่ได้เรียนไปแล้ว

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่รองรับ
การขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหงที่มีลักษณะการสอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) เพื่อเกิดความรู้แบบ
บูรณาการ เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติ
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงานประเภทต่างๆ
ที่เพิ่มขึ้น
1.4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นกาลังหลักในการดารงรักษาความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ ของชาติ
ไทยสืบไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียน การสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การอบรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)
2. ติดตาม ประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1. สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม ประชุมและ
สัมมนา
2. สนับสนุนบุคลากรทาวิจัย
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
1. ปริมาณการเข้าร่วมอบรม ประชุม
และสัมมนาของบุคลากร
2. จานวนอาจารย์ที่มผี ลงานวิจัย
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และข้อเสนอแนะ

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ)
 อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ)
มี
 ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบ
และชัดเจน)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการ
บังคับเข้าชั้นเรียนและนักศึกษาต้องหาความรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนาการเรียนการสอน
2. มีอาจารย์ให้คาปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้คาปรึกษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
3. มีหน่วยแนะแนว
4. จัดทาคู่มือแนะนาการเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา

ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1

2560
100

2561
100

2562
100

2563
100

2564
100

ชั้นปีที่ 2

-

100

100

100

100

ชั้นปีที่ 3

-

-

75

75

75

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

50

50

รวม

100
-

200
-

275
-

325
50

325
50

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณรายรับ/รายจ่าย โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ

ประมาณการงบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1. เงินเดือน

3,594,360 3,810,030

4,038,950

4,280,950

4,537,810

2. ค่าตอบแทน

531,000

531,000

531,000

531,000

531,000

3. ค่าใช้สอย

9,100

9,100

9,100

9,100

9,100

4. ค่าวัสดุ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ยอดรวม 2+3+4+5

560,100

590,100

590,100

590,100

590,100

รวมทั้งหมด

4,154,460 4,400,130

4,629,050

4,8710,050

5,127,910

5. ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 7,615.52 บาทต่อคน
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
 แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้ว ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
10
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
- วิชาเอก
72
หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
36
หน่วยกิต
- วิชาโท
18
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนวิชาใน
ข้อ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
MTH 1003
**STA 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Mathematics)
สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
ARG 1003
การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
BIO 1001
ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
CMS 1003
เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
PHY 1001
ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
SCI 1003
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003
ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
เลือกเรียน 1 วิชา
MSA 1003
ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
**HIS 1001
อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
**HIS 1002
อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 วิชา
(Eastern Civilization)
**HIS 1201
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Foundations of Thai Culture)
PHI 1000
หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
PHI 1001
วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 วิชา
(Culture and Religions)
PHI 1003
ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
LIS 1001
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
LAW 1004
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
POL 1100
รัฐศาสตร์ทั่วไป
(Introduction to Political Science) เลือกเรียน 1 วิชา
**PSY 1001
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
**RAM 1000 ความรู้ คู่คุณธรรม
(Knowledge and Morality)
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology and Anthropology)

หน่วยกิต
33(3-0-6)
33(3-0-6)
33(3-0-6)
33(3-0-6)
33(3-0-9)
33(3-0-6)

4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่สาขาวิชากาหนดภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาจีน
หน่วยกิต
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese 1)
**CHI 1002 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese 2)
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(Chinese 3)
**CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(Chinese 4)
ภาษาอังกฤษ
**ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาเป็นใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจาวัน
(Basic English Sentences and Essential
Vocabulary in Daily Life)
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3(2-2-5)
(English Sentences and vocabulary in General
Use)
**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Reading for Comprehension)
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**ENG 2101

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
(English Pronunciation)

ภาษาฝรั่งเศส
**FRE 1011 (FRE 1001)
**FRE 1012 (FRE 1002)
**FRE 2011 (FRE 2001)
**FRE 2012 (FRE 2002)
ภาษาเยอรมัน
**GER 1011 (GER 1001)
**GER 1012 (GER 1002)
**GER 2011 (GER 2001)
**GER 2012 (GER 2002)
ภาษารัสเซีย
**RUS 1011 (RUS 1001)
**RUS 1012 (RUS 1002)
**RUS 2001 (RUS 2011)
**RUS 2012 (RUS 2002)

3(2-2-5)

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
(French for Communication 1)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
(French for Communication 2)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
(French for Communication 3)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
(Communicative French 4)

3(2-2-5)

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
(German for Communication 1)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
(German for Communication 2)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3
(German for Communication 3)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4
(German for Communication 4)

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
(Russian for Communication 1)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
(Russian for Communication 2)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
(Russian for Communication 3)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
(Russian for Communication 4)

3(2-2-5)

5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
(Structure of Thai and Its Usage)
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
วิชาเอก 72 หน่วยกิต
โครงสร้าง / จานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต
(1) วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
(2) วิชาเอกเลือก
36 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต ได้แก่
ก) วิชาเอกบังคับประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
**HIT 2101
**HIT 2201
**HIT 2301
**HIT 2401
**HIT 2402
**HIT 3103
**HIT 3202
**HIT 3304

**HIT 3402
**HIT 4403

30

โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
(Archaeology and the Study of Thai History)
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai History and Culture for Tourism)
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
(History of Art in Thailand)
สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Sukhothai Studies for Tourism)
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Lanna Studies for Tourism)
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
(Museum Studies)
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Local History and Culture for Tourism)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
ในประเทศไทย
(Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand)
อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Ayutthaya Studies for Tourism)
กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Bangkok Studies for Tourism)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข) วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียกภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งต่อเนื่องจากภาษาที่ศึกษามาแล้ว
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
**ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(English for Tourism I)
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
(English for Tourism II)
วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(French for Guides 1)
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(French for Guides 2)
วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(German for Tour Guides 1)
GER 3304 ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(German for Tour Guides 2)
วิชาภาษารัสเซีย
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides 1)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides 2)
วิชาภาษาจีน
**CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism 1)
**CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism 2)
2) วิชาเอกเลือก 36 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกรวมกัน 12 กระบวนวิชา
36 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ก) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
หน่วยกิต
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
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HIT 2501

HIT 2502

HIT 2503
HIT 3203
**HIT 3301
HIT 3302
HIT 3303
**HIT 3305

*HIT 3403
*HIT 3404
HIT 3501
HIT 3502
HIT 3503
HIT 4203

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3(3-0-6)
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนีและออสเตรีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
The United Kingdom of Great Britain, France,
Germany and Austria)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3(3-0-6)
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
Greece, Italy, Spain and Russia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริกา 3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in America)
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Tourism in Thailand)
ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Arts and Architecture for Tourism)
ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
3(3-0-6)
(History of Art in India and Sri Lanka)
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(History of Art in Southeast Asia)
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ในประเทศไทย
(Cultural Heritage Conservation and Management
in Thailand )
อารยธรรมเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Civilization)
อารยธรรมพม่า
3(3-0-6)
(Myanmar Civilization)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้ 3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in South Asia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ในเอเชียตะวันออก
(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
(History and Cultural Tourist Attractions in Southeast Asia)
ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Minority Groups in Thailand)
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HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
(History of Entertainment Culture in Thailand)
**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
(The World Cultural Heritage in Thailand)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข) กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
หน่วยกิต
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
3(3-0-6)
(Minority Groups)
**ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Societies and Cultures in Southeast Asia)
ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
**CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Chinese for Tourism Business)
**ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Promotion)
**ENS 4402 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
3(3-0-6)
ศิลปวัฒนธรรมไทย
(English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture)
FOL 4203 นิทานพื้นบ้าน
3(3-0-6)
(The Folktale)
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism)
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(German for Tourism 1)
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
(German for Tourism 2)
MCS 1350 วาทวิทยา
3(3-0-6)
(Speech Communication)
MCS 3151 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Communications for Human Relations)
MCS 3281 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Feature Writng for Mass Media)
THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน
3(3-0-6)
(Art and Techniquess of Writing)
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วิชาโท 18 หน่วยกิต (สาหรับนักศึกษาสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเรียน)
ให้ เลือกเรีย นวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอก
หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชา
นั้นๆ
(2) สาหรับ วิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของ
คณะนั้นๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่
ถึ ง 18 หน่ ว ยกิ ต ให้ เป็ น สิ ท ธิ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดก็ ได้ ใน
สาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(3) สาหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะในคณะดังกล่าวมี
จานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน
วิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
(4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ากับกระบวนวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิช าเลือกเสรีรายละเอียดอื่น ๆ ในการเรียน
วิชาโทใดๆให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
วิ ช าเอก และวิ ช าโท จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต หากเรี ย นกระบวนวิ ช าคู่ ซ้ า
คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
วิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (สาหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น/คณะอื่นเรียน)
วิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
18 หน่วยกิต (ประกอบด้วย)
1. จานวนหน่วยกิตรวม
18 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
9
หน่วยกิต
วิชาโทเลือก
9
หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
(Archaeology and the Study of Thai History)
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai History and Culture for Tourism)
**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
(History of Art in Thailand)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Sukhothai Studies for Tourism)
**HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Lanna Studies for Tourism)
HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3(3-0-6)
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนีและออสเตรีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
The United Kingdom of Great Britain, France,
Germany and Austria)
HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3(3-0-6)
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
Greece, Italy, Spain and Russia)
HIT 2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริกา 3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in America)
**HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
(Museum Studies)
**HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
(Thai Local History and Culture for Tourism)
HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Tourism in Thailand)
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Arts and Architecture for Tourism )
HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
3(3-0-6)
(History of Art in India and Sri Lanka)
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(History of Art in Southeast Asia)
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
3(3-0-6)
ในประเทศไทย
(Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand)
**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ในประเทศไทย
(Cultural Heritage Conservation and Management
in Thailand )
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**HIT 3402
*HIT 3403
*HIT 3404
HIT 3501
HIT 3502
HIT 3503

HIT 4203
HIT 4204
**HIT 4305
**HIT 4403

อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Ayutthaya Studies for Tourism)
อารยธรรมเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Civilization)
อารยธรรมพม่า
3(3-0-6)
(Myanmar Civilization)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้ 3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in South Asia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออก
(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
ประวัติศาสตร์กบั แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
(History and Cultural Tourist Attractions in
Southeast Asia)
ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Minority Groups in Thailand)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
3(3-0-6)
(History of Entertainment Culture in Thailand)
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(The World Cultural Heritage in Thailand)
กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Bangkok Studies for Tourism)

3.1.3 รายวิชา
1) ความหมายของรหัสประจากระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาโบราณคดี
HIT X1XX
(2) หมวดวิชาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
HIT X2XX
(3) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
HIT X3XX
(4) หมวดวิชาประวัติศาสตร์
HIT X4XX
(5) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว HIT X5XX
2) ความหมายของเลขประจากระบวนวิชา
รหัสวิชาเป็น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX) เป็นตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็นตัวเลข สื่อถึงชั้นปีของวิชา (วิชาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ4)
หลักที่ 5
เป็นตัวเลข สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็นตัวเลข สื่อถึงลาดับของวิชา
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3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาโบราณคดี
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
(Archaeology and the Study of Thai History)
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
(Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
**HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
(Museum Studies)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai History and Culture for Tourism)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

**HIT 3202

3(3-0-6)

HIT 3203
HIT 4203
HIT 4204

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Local History and Culture for Tourism)
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
(History of Tourism in Thailand)
ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
(History of Minority Groups in Thailand)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
(History of Entertainment Culture in Thailand)

3) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะในประเทศไทย
(History of Art in Thailand)
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Arts and Architecture for Tourism )
HIT 3302
ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
(History of Art in India and Sri Lanka)
HIT 3303
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History of Art in Southeast Asia)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**HIT 3304

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
ในประเทศไทย
(Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand)
**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทย
(Cultural Heritage Conservation and Management
in Thailand
**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
(The World Cultural Heritage in Thailand)

3(3-0-6)

4) หมวดวิชาประวัติศาสตร์
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Sukhothai Studies for Tourism)
**HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Lanna Studies for Tourism)
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Ayutthaya Studies for Tourism)
*HIT 3403 อารยธรรมเขมร
(Khmer Civilization)
*HIT3404
อารยธรรมพม่า
(Myanmar Civilization)
**HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Bangkok Studies for Tourism)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
หน่วยกิต
HIT 2501
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3 3(3-0-6)
ยุโรปประวัติศาสตร์: สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่
ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: e
United Kingdom of Great Britain, France, Germany
and Austria)
HIT 2502
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
3 3(3-0-6)
ยุโรปประวัติศาสตร์: กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
Greece, Italy, Spain and Russia)
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HIT 2503
HIT 3501

HIT 3502

HIT 3503

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริกา
(History and Cultural Tourist Attractions in America)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
(History and Cultural Tourist Attractions in
South Asia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออก
(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History and Cultural Tourist Attractions in
Southeast Asia)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
** HIS 1001
** HIS 1002
** HIS 1201
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
LIS 1001
** SOC 1003
THA 1001
XXX 9999

ชื่อวิชา
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันออก
เลือกเรียน 1 กระบวน
วิชา
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
หลักการดารงชีวิตในสังคม
เลือกเรียน 1 กระบวน
วัฒนธรรมและศาสนา
วิชา
ปรัชญาเบื้องต้น
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 1
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
ART 1003
MSA 1003
LAW 1004
POL 1100
**ECO 1003
PSY 1001
** RAM 1000
THA 1002
XXX 9999
XXX 9999

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา
ดนตรีวิจักษณ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
รัฐศาสตร์ทั่วไป
เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
จิตวิทยาทั่วไป
ความรู้คคู่ ุณธรรม
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 2
รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

17 หน่วยกิต

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
**HIT 2101
**HIT 2201
**HIT 2301
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 3
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
**HIT 2401
**HIT 3103
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน 4
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
**HIT 2402
**HIT 3202
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศ
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
3(3-0-6)
วิชาโท 1 วิชา
3(x-x-x)
รวม
18 หน่วยกิต
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
**HIT 3304
**HIT 3402
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานใน
ประเทศไทย
อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
**HIT 4403
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท
1 วิชา
วิชาโท
1 วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

รวม

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999
XXX 9999

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

1
1
1
1

วิชา
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
กระบวนวิชา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่าง ๆ
ของคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนา
โปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
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.
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematics)
(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจานวนจริง เวกเตอร์
และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and
matrices, counting principle and probability.
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความ
น่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมุติฐาน
สหสัมพันธ์และ การถดถอย และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
Collection of data, frequency distribution, central tendency,
dispersion, probability sampling, estimation, hypothesis test,
correlation, and regression, And applied for Social Sciences.
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วิทยาศาสตร์
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
ศึกษาพื้น ฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคัญ ใน
สังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการเกษตร ตลอดจน
หลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
(Not open to science students)
Basic knowledge in agricultural management concerning economic
problem, social important and environment studies.
BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biology)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการ
ดารงชีวิต และชีววิทยาสาหรับชีวิตประจาวัน
(Not open to science students)
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology,
patterns of living and biology for everyday life.
CMS1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general
principles and theories and various industrial applications.
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PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหล
คลื่นความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอม
และควอนตัม การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทาง
สันติ
Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid
mechanics waves, heat in atmosphere, sound, light, color, electricity
and electrical communications, atoms and quanta, nuclear
transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic
energy.
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Science)
(ไม่เปิดสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการ
ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ดารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
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.
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสาคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้น
คุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
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.
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**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรม
ตะวันตกตลอดจนการครอบงาของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 18
เป็นต้นมา
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)
(Eastern Civilization)
ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความสาเร็จของอารยธรรมตะวันออก
ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรม
ตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่
ครอบงาโลกยุคใหม่
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)
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern
times. Emphasis is placed on unique characteristics of political,
economic, social, and cultural developments.
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LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศวิธีการ
ค้นคว้า การทารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ
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.

MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการ
ของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจาเป็น
แก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรี
ชนิดต่าง ๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
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.
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม
3(3-0-6)
(Principles for Living in a Society)
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต
บ่อเกิด และความจาเป็นของจริยธรรมในสังคม
A study of human nature, the search for values, the cultivation of
values for human life, the source and necessity of morality in society.
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PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
(Culture and Religions)
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรม
ไทยในอดีตและ ปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศาสนา ศาสนาต่างๆ ในโลกปัจจุบัน สาระสาคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่างๆ
A study of cultures and religions: the meaning of culture,
western culture, eastern culture, Especially Thai culture from past to
present, as well as Thai customs. The study of the fundamental and
essence of world religions are included.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology,
Metaphysics, Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and
Western philosophies from ancient times to modern times.
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
(ไม่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์)

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค
ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การกาหนดราคาและการ
แทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ และกาไรจากการผลิต
ตลาด รายได้ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบาย
การเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
A study of basic and general knowledge of economic including both
microeconomics and macroeconomics; demand, supply, elasticity of
demand, elasticity of supply, equilibrium price, production theory,
cost, revenue, profit, markets, national income, money sector and
monetary policy, public finance and fiscal policy, international
economics and economic developments.
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**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
(ห้ามนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ลงทะเบียน)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและ
ความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกาหนด
ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน
และกระบวนการยุติธรรม
A study of the nature of law; classification of law; enforcement;
persons and capacity; rights and their exercise; period of personality;
person determination; juristic persons’ capacity; family; succession;
property; and judicial process.

POL 1100

รัฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและ
หลักการใหญ่ๆ ในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นสาคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง
การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the
study of state, politics, government, political parties, interest groups;
interesting topics in political science such as political development,
democracy development, political ideology and behavior,
international relations and public administration.

**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทาง
สรีระวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้
ความคิด ความจา อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
ทางสังคม เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study history of psychology, the psychological investigation,
physiological basic of behaviors, sensation, perception, human
development, learning thinking, memory, emotion and motivation,
intelligence, personality and social behavior etc. to apply for daily
life.
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**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
3(3-0-9)
(Knowledge and Morality)
ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับ คุณธรรม
สั งคม การน าหลั กธรรมาภิ บ าล หลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในชีวิตและ
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และ
เป็นคนดีของสังคมไทย มีสานึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย
The significance of va rious kinds of knowledge, the meaning of
morality and ethics, the relationships between knowledge and
morality, the fostering of individual virtues alongside the fostering of
the social virtues, the principles of good governance, the use of the
philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a
public mind leading to an awareness of the need to conserve natural
resources, to protect the environment and sources of energy to the
end that graduates will have the qualities of being knowledgable and
socially good persons who will take responsibility for Thai society
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม
วัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และ
การวางนโยบายและแผนสังคม
A sociological and anthropological study of the scope of matter
concerning man, society, culture as well as socio-cultural
phenomena, including human ecology, Thai culture, local identity
and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization,
socio-cultural change and the application of knowledge to
development, business management, social policy and planning
etc.
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1.4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
**CHI 1001 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
(Chinese 1)
ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนตามหลักอักษรศาสตร์ (Hanyu Pinyin) คาศัพท์
โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และฝึกสนทนาเบื้องต้น ฝึกเขียน
ลาดับขีด หมวดอักษรจีน และอักษรจีนขั้นพื้นฐาน รวมถึงการแต่งประโยค
ภาษาจีนอย่างง่าย
To study Hanyu Pinyin (official Chinese Romanization system)
linguistically, basic vocabulary, and basic sentence structure and
basic conversation used in daily life. To practice writing strokes in
sequence, radicals and basic Chinese characters and simple
sentence.
**CHI 1002 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese 2)
ศึกษาคาศัพท์ คาที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันข้าม และคา
ลักษณะนาม ฝึกพูดและเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกอ่านออก
เสียงให้ได้มาตรฐานเรียนรู้คาศัพท์ที่ซับซ้อนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
To study vocabulary, synonyms, antonyms and classifiers, to
practice conversation and writing Chinese using linguistic approach.
To practice standard pronunciation learning complex vocabulary
used in daily life.
**CHI 2001 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
(Chinese 3)
ศึกษาคาศัพท์สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน ศึกษาคาพ้องรูป คาพ้องเสียง บทกลอน
และเพลงจีนอย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น
ด้วยทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกแต่งประโยค และเขียนบทสนทนาอย่างง่ายและ
สามารถเปิดพจนานุกรมหาคาศัพท์ที่เป็นตัวอักษรซับซ้อนมากขึ้นได้
To study vocabulary used in daily life and examine homographs,
homophones, poems, and simple Chinese songs. To study sentence
structure and basic grammar through listening, speaking, reading,
and writing skills and make simple sentence dialogues as well as
discover a meaning of complex stroke order vocabulary by means
of dictionary consulting.
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CHI 2002 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
(Chinese 4)
ศึกษาคาพ้องรูป คาพ้องเสียง คาที่มีความหมายเหมือนกันและคาที่มีความหมาย
ตรงกันข้ามในภาษาจีน รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้าง
และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกแต่งประโยคและบทสนทนา ฝึกการค้นหา
คาศัพท์ในพจนานุกรม
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.
ภาษาอังกฤษ
**ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาเป็นในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
การศึกษาลักษณะของโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสานวนที่จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะ
องค์ประกอบของประโยค และการรวมประโยคโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และคาเชื่อมต่าง ๆ
A study of basic sentence structures, vocabulary and common
expressions used in daily life, with the focus on grammatical
meaning, sentence components, and sentence combining with
punctuation and conjunctions
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3(2-2-5)
(English Sentences and Vocabulary in General Use)
การศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นความเข้าใจเรื่อง
กาลและโครงสร้างประโยค
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading
to an understanding of tenses and sentence structure.
**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Reading for Comprehension)
การศึกษาวิธีฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ โดยเน้นเรื่องคา วลี โครงสร้างประโยค การใช้
อุปสรรคปัจจัย คาชี้แนะในบริบท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม
A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing
on words, phrases, sentence structure, prefixes, suffixes, contextual
clues, and dictionary usage
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**ENG 2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Pronunciation)
การศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ทั้งเสียงสระ พยัญชนะ
การเน้นเสียงหนัก-เบา และทานองเสียง โดยอาศัยคาอธิบายพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการเทียบเสียง
ในพจนานุกรม
A linguistic approach to the study and practice of American English
vowel and consonant sounds in pronunciation, as well as stress and
intonation, with reference to phonetic transcriptions for the benefit
of dictionary consultation
ภาษาฝรั่งเศส
**FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(FRE 1001) (French for Communication 1)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วย
คาศัพท์ สานวนและประโยคง่ายๆ
A study of the French language for communication through practice
in listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed
on simple vocabulary, expressions and use of sentence patterns.
**FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(FRE 1002) (French for Communication 2)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
(ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 1011 มาก่อน)
A continuation of French for Communication 1 aiming to practice
the listening, speaking, reading and writing skills for daily-life
communication. (Recommended preliminary course: FRE 1011)
**FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(FRE 2001) (French for Communication 3)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียน
กระบวนวิชา FRE 1012 มาก่อน)
A continuation of French for Communication 2 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in daily life. (Recommended
preliminary course: FRE 1012)
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**FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(FRE 2002) (French for Communication 4)
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
(ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 2011 มาก่อน)
A continuation of French for Communication 3 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in a variety of situations.
(Recommended preliminary course: FRE 2011)
ภาษาเยอรมัน
**GER 1011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(GER 1001) (German for Communication 1)
ศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วย
คาศัพท์ สานวนและประโยคง่ายๆ
A study of the German language for communication through
practice in listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is
placed on simple vocabulary, expressions and use of sentence
patterns.
**GER 1012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(GER 1002) (German for Communication 2)
ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER
1011 มาก่อน)
A continuation of German for Communication 1 aiming to practice
the listening, speaking, reading and writing skills for daily-life
communication. (Recommended preliminary course: GER 1011)
**GER 2011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(GER 2001) (German for Communication 3)
ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
(ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1012 มาก่อน)
A continuation of German for Communication 2 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in daily life. (Recommended
preliminary course: GER 1012)
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**GER 2012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(GER 2002) (German for Communication 4)
ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียน
กระบวนวิชา GER 2011 มาก่อน)
A continuation of German for Communication 3 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in a variety of situations.
(Recommended preliminary course: GER 2011)
ภาษารัสเซีย
**RUS 1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(RUS 1001) (Russian for Communication 1)
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วย
คาศัพท์ สานวนและประโยคง่ายๆ
A study of the Russian language for communication through practice
in listening, speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed
on simple vocabulary, expressions and use of sentence patterns.
**RUS 1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(RUS 1002) (Russian for Communication 2)
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS
1011 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice
the listening, speaking, reading and writing skills for daily-life
communication. (Recommended preliminary course: RUS 1011)
**RUS 2011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(RUS 2001) (Russian for Communication 3)
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 1012 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 2 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in daily life. (Recommended
preliminary course: RUS 1012)
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**RUS 2012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(RUS 2002) (Russian for Communication 4)
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียน
กระบวนวิชา RUS 2011 มาก่อน)
A continuation of Russian for Communication 3 aiming to further
practice the listening, speaking, reading and writing skills for a more
advanced level of communication in a variety of situations.
(Recommended preliminary course: RUS 2011)
1.5) ภาษาไทย
THA 1001

THA 1002

ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคา
และระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสานวนไทย เพื่อนาไปใช้เป็น
ความรู้พื้นฐานในการฟัง 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.
ความรู้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทาง
วรรณคดี
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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2) หมวดวิชาเอก
(1) เอกบังคับ
(ก) เอกบังคับประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
(Archaeology and the Study of Thai History)
ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาประวัติศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงพุทธศตวรรษที่ 19
A study of archaeological evidences in Thailand as an approach to the study
of history and cultural changes from prehistoric period to the 13th Century.
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai History and Culture for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
A study of history and Thai culture for tourism.

3(3-0-6)

**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Art in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์
A study of art history in Thailand from the Dvaravati to the Rattanakosin
period.
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Sukhothai Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ในสมัยสุโขทัย
A study of history, culture and distinguished tourist attractions of
Sukhothai period.

3(3-0-6)

**HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Lanna Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ในสมัยล้านนา
A study of history, culture and distinguished tourist attractions of
Lanna period.

3(3-0-6)
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**HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Local History and Culture for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น ไทย วัฒ นธรรม และเทศกาลงานประเพณี ที่ ส าคัญ ด้านการ
ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
A study of Thai local history, culture and important festivals in each region for
tourism.
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Historical Tourist Attractions and Ancient Monuments in Thailand)
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัง วัด พิพิธภัณฑสถาน และโบราณสถานที่สาคัญใน
ประเทศไทย
A study of major historical tourist attractions in Thailand: palaces, temple,
museums and ancient monuments.
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(Ayutthaya Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ในสมัยอยุธยา
A study of history, culture and distinguished tourist attractions of
Ayutthaya period.

3(3-0-6)

**HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Bangkok Studies for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร
A study of history, culture and distinguished tourist attractions of Bangkok.
(ข) หมวดวิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาภาษาจีน
**CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism 1)
ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่มัคคุเทศก์ต้องใช้ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ
เรียนบทเรียนเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในกรุงเทพฯ และฝึกเป็นมัคคุเทศก์จากสถานการณ์
จริง
To study the Chinese vocabulary and expression for tour guide work in historic
sites of Thailand. To practice listening, speaking and tour guide work in realistic
situations.
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**CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism 2)
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์ยุค
สมัยต่างๆ ของไทย โดยเน้นเฉพาะภูมิภาค และฝึกเป็นมัคคุเทศก์จากสถานการณ์จริง
To study Thai history, literature, and culture, including in various historical
periods, with particular emphasis on certain regions, to practice in realistic
situations.
วิชาภาษาอังกฤษ
**ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(English for Tourism I)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยฝึกทักษะการอ่านแผ่นพับ ประกาศโฆษณา
และเอกสารต่างๆ รวมทั้งการฟัง การพูด โดยเน้นคาศัพท์ สานวน และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้
ธุรกิจท่องเที่ยว
This course provides practice in understanding brochures, advertisement, and
other documents, as well as listening and speaking skills, with an emphasis on
the type of vocabulary, expressions, and various types of conversations used
in the tourism business.
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
(English for Tourism II)
ศึก ษาภาษาอั งกฤษที่ ใช้ในงานมั คคุ เทศก์ โดยฝึ กทั ก ษะการให้ ข้ อมู ล ด้านประวัติ ศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เทศกาลงานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เน้นการ
สนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ การฟังและตอบข้อซักถาม การเจรจาต่อรอง และการแก้ไข
ปัญหา
This course focuses on the study of English used in the field of tourism and
contains extensive practice in the skills of giving information regarding history,
arts, culture, tradition, festivals, and important tourist attractions. The
linguistic focus is on conversations in various situations, listening and
answering questions, as well as negotiation and problem solving.
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วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(French for Guides 1)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่านและเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรมของไทย และฝึกการ
อ่าน ฟัง และพูด (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 3001 มาก่อน)
A study of French vocabulary, expressions and structures from texts,
documents and media
related to Thai geography, history, life style, art and culture with a practice in
reading, listening and speaking skills. (Recommended preliminary course: FRE
3001)
FRE 4411

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(French for Guides 2)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทอ่าน เอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวของไทยโดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ฝึกภาคสนาม (ควรเรียน
กระบวนวิชา FRE 4410 มาก่อน)
A study of French vocabulary, expressions and structures from texts,
documents and media
related to tourist attractions in Thailand with an emphasis on reading,
listening and speaking skills. Field trip required. (Recommended preliminary
course: FRE 4410)

วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(German for Tour Guides 1)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
A practice of German for tour guides based on texts, documents and media
related to Thailand’s geography, history and culture.
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GER 3304 ภาษาเยอรมันสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(German for Tour Guides 2)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นสาหรับงานมัคคุเทศก์ จากบทอ่าน เอกสาร
และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ใน
ประเทศไทย(ควรเรียนกระบวนวิชา GER 3303 มาก่อน)
A practice of German for tour guides based on texts, documents and media
related to Thai arts and history of various attractions in Thailand.
(Recommended preliminary course: GER 3303)
วิชาภาษารัสเซีย
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides 1)
ศึกษาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน
(ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 2002 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expression and structures used in tourism in
Thailand : geography, history, lifestyle, arts, culture, tradition, and religion,
with an emphasis as practice in listening, speaking, and reading skills.
(Recommended preliminary course: RUS 2002)
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับมัคคุเทศก์ 2
3(2-2-5)
(Russian for Tour Guides 2)
ศึกษาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษารัสเซียจากบทอ่านและเอกสารต่างๆ ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ สถานที่สาคัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 3403 มาก่อน)
A study of Russian vocabulary, expression and structures used in tourism in
Thailand : tourist attractions, economy, govemment, and politics, with an
emphasis as practice in listening, speaking, and reading skills. (Recommended
preliminary course: RUS 3403)
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(2) หมวดวิชาเอกเลือก
(ก) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Archaeological Tourist Attractions in Thailand)
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ประจาแหล่งโบราณคดี และเมืองโบราณที่
สาคัญในประเทศไทย
A study of the archaeological tourist attractions, archaeological site museums
and major ancient cities in Thailand.
HIT 2501

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป:
3(3-0-6)
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: The United Kingdom of
Great Britain, France, Germany and Austria)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยุโรป
เน้น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
Europe with an emphasis on The United Kingdom of Great Britain, France,
Germany and Austria.

HIT 2502

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรีซ อิตาลี
3(3-0-6)
สเปน และรัสเซีย
(History and Cultural Tourist Attractions in Europe: Greece, Italy, Spain
and Russia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในยุโรป เน้น กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
Europe with an emphasis on Greece, Italy, Spain and Russia.

HIT 2503

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริกา
3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in America)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ในอเมริกา
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
America.
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**HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
(Museum Studies)
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ การบริหารงานในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
A study of museum history, its importance and objectives to estrablish
various kinds of museums, including with its management and related laws.
HIT 3203

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Tourism in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในสังคมไทย ตั้งแต่สมัย
รัตนโกสินทร์
A study of history of tourism and the evolution of tourism in Thai society
since Rattanakosin period.

**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai Arts and Architecture for Tourism )
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของศิลปสถาปัตยกรรมไทย มูลเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ลักษณะเฉพาะของศิลปสถาปัตยกรรมไทยแต่ละประเภท ตามลักษณะทางกายภาพและ
ความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่น วัสดุในการก่อสร้าง และลักษณะเด่นของแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง
ศึกษาการนาเอกลักษณ์และองค์ประกอบทางศิลปสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้กับ
การท่องเที่ยว
A study of Thai historical arts and architectural characteristics which is
uniquely distinguished from the past to present. Categorizing Thai arts and
architecture is based on physical geography, beliefs, tradition, wisdom and
materials. To study character of identity and aesthetics in Thai styles as well
as the study of applying arts and architectural components to support
tourism attraction.
HIT 3302

ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
3(3-0-6)
(History of Art in India and Sri Lanka)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะใน
อินเดียและศรีลังกา
A study of arts history and the impact of other cultures on artistic creation in
India and Sri Lanka.
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HIT 3303

ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(History of Art in Southeast Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
A study of art history and influences of other culture on artistic creation in
Southeast Asia.

**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management in Thailand )
ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ขั้นตอน
และเกณฑ์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ละประเภททั้งในระดับชาติ ระดับชุมชน และ
ระดับท้องถิ่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก การขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ และแนวทางการอนุรักษ์และแผนการบริหารจัดการ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยงยั่งยืน
A study of cultural heritage sites and cultural landscape in Thailand. Targeted
on conservative oriented, management and planning in international and
local heritage sites, Law and regulation in world heritage, ancient monument
and historical sites. This course will also offer guidance for designing authentic
conservative and planning of cultural heritage site for sustainable tourism.
*HIT 3403 อารยธรรมเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Civilization)
ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของเขมร ตั้งแต่เริ่มต้นยุค
ประวัติศาสตร์ จนถึงการสิ้นสุดสมัยเมืองพระนคร
A study of history, archaeology and art history of the Khmer from the
beginning to the end of the Angkor era.
*HIT 3404 อารยธรรมพม่า
3(3-0-6)
(Myanmar Civilization)
ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของพม่า โดยเน้นบริเวณ
ลุ่มแม่น้าอิรวดี ตั้งแต่อารยธรรมปยู จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์คองบอง
A study of history, archaeology and art history of the Myanmar emphasizing
the Irrawaddy river area from the Pyu civilization to the end of the Kongbaung
Dynasty.
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HIT 3501

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in South Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
เอเชียใต้
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
South Asia.

HIT 3502

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in East Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออก
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
East Asia.

HIT 3503

ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(History and Cultural Tourist Attractions in Southeast Asia)
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
A study of history related to the historical and cultural tourist attractions in
Southeast Asia.
ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Minority Groups in Thailand)
ศึกษาบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ใน
อาณาจักรไทยสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์
A study of the political, economic, social and cultural roles of minority groups
in Thailand during the Sukhothai, Ayuttaya and Rattanakosin period.

HIT 4203

HIT 4204

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
3(3-0-6)
(History of Entertainment Culture in Thailand)
ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของวัฒนธรรมความบันเทิงในประเทศไทยโดยเน้น
ในสมัยรัตนโกสินทร์
A study of history and evolution of the entertainment culture in Thailand
with emphasis on the Rattanakosin period.
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**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(The World Cultural Heritage in Thailand)
ศึกษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม
ที่สาคัญ
A study of the world cultural heritage in Thailand, with emphasis on their
important history and art.
(ข) กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
3(3-0-6)
(Minority Groups)
ศึกษาลักษณะความเป็นชนกลุ่มน้อยและสภาพที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชน
กลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อย โดยเน้นปฏิกิริยาของชนกลุ่มน้อยที่ตอบโต้ชนกลุ่มใหญ่ สภาพของ
ปัญหาชนกลุ่มน้อย แนวทางและนโยบายที่ใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะศึกษาชนกลุ่มน้อยกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมไทย
A study of the nature and contemporary phenomena of minority groups, an
analysis of the relationship between majority groups and minority groups,
with special emphasis on minority reaction to the majority groups, the
problematic conditions of minority groups, and measures and policies in
problem solving with an emphasis on the various minority groups in Thai
society.
**ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Societies and Cultures in Southeast Asia)
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
รวมถึงการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมในรูปการ
แพร่กระจาย การยอมรับ การขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ใหม่
A study of the societies and cultures in Southeast Asia, with an emphasis on
socio-economic and political perspectives including racial mixtures and
culture assimilation, the influence of cultural diffusion, acceptance conflicts,
social change, and adaptation to new cultures.
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ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
สถาบันสาคัญของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดาเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
และวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทย
A study and analysis of the social structure and culture of Thai society,
including customs, beliefs, values, major social institutions, the role of
religion, the ways of life and group changes.
**CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
ศึกษาภาษาจีนธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการวางแผน การเดินทาง การติดต่อธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการโรงแรม การขนส่ง
To study the management of tourism, the travel planning, contacting hotels
for reservations, and other communication.
**ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Promotion)
ศึกษาและฝึกใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากบทอ่าน และบท
สนทนาในปริบทการท่องเที่ยว
The study and practice of the use of English vocabulary, expressions, and
sentence structure based on authentic texts, and making conservations in
a tourism context.
**ENS 4402 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture)
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้สามารถใช้ศัพท์ สานวนเฉพาะทางด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อของคนไทย
The study and practice of reading and using vocabulary and expressions on
the topics on Thai history, arts, and culture, as related to Thai beliefs.
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F0L 4203

นิทานพื้นบ้าน
3(3-0-6)
(The Folktale)
ศึกษาประเภทและลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ทั้งรูปแบบ เนื้อหา กาเนิด การแพร่กระจาย
การใช้แบบเรื่องและอนุภาค การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในแง่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ที่มีต่อ
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสังคมและวัฒนธรรม
A study of the types and characteristics of Folk Tales in terms of form,
content, origin, distribution, theme and motif, with analysis of Folk Tales in
terms of structure, roles in society and the relationships among Folk Tales,
society and culture.

FRE 3401

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(French for Tourism)
ศึกษาคาศัพท์ สานวน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา บทอ่าน และเอกสารต่างๆ
ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว เน้นฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียน
กระบวนวิชา FRE 2002 มาก่อน)
A study of French vocabulary, expressions and structures from dialogues,
texts and documents in the field of tourism industry with an emphasis on
listening and speaking skills. (Recommended preliminary course: FRE 2002)

GER 2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(German for Tourism 1)
ศึกษาการใช้ศัพท์และสานวนพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สานักงานท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนร้านค้า (ควรเรียนกระบวนวิชา GER
1002 มาก่อน)
A study of basic vocabulary and expressions used in tourism industry: travel
agencies, hotels, resturants and shops. (Recommended preliminary course:
GER 1002)
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
(German for Tourism 2)
ศึกษาการใช้ศัพท์ สานวนพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับ
ที่สูงกว่า GER 2301 โดยคานึงถึงความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER
2301 มาก่อน)
A study of vocabulary and expressions used in tourism on the higher level
than GER 2301, taking intercultural aspects in to consideration.
(Recommended preliminary course: GER 2301)
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MCS 1350 วาทวิทยา
3(3-0-6)
(Speech Communication)
ศึกษาหลักทั่วไปของการพูด เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการพูดให้สัมฤทธิ์ผล
และให้มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
A Study general principles of speech to attain knowledge and basic skills for
effective speaking and to be able to deliver speech in public creatively and
effectively enhance individual potential.
MCS 3151 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Communications for Human Relations)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและแนวคิดของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์และ
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
A study of meaning, importance and concepts of human relations, human
nature and human relations techniques in various contexts based on
communication, learning and self development for efficient human relational
building.
MCS 3281

THA 3106

การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Feature Writng for Mass Media)
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของสื่อมวลชนต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของเขียนสารคดีกับสังคมตลอดจน
ฝึกการเขียน
A comparative study of the feature writing in printed media and mass media
websites, both domestic and aborad with analysis on contents and the roles
of features writing to society and vice versa including writing practices.
ศิลปะและกลวิธีการเขียน
3(3-0-6)
(Art and Techniquess of Writing)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้คา สานวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ย่อหน้า ฝึกฝนการ
เขียนคาจากัดความ การเขียนชี้แจง การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ
A study of the art of language through words, idioms, sentences and
paragraphs, with emphasis on the practice of writing definitions, descriptions,
controversies and persuasive text.
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ลาดับที่
1

2

3

4

5

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวน 5 คน)
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
นายรุ่งโรจน์
ภิรมย์อนุกลู

นางสาวศุภรัตน์
ตี่คะกุล

นางสาวกิติยวดี
ชาญประโคน

นายจีรพล
เกตุจุมพล

นายธนกฤต
ลออสุวรรณ

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันการศึกษา

ปีทสี่ าเร็จ
ประเทศ การศึกษา

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2552

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

ภาษาสันสกฤต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2542

ศิลปศาสตร
บัณฑิต

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

ไทยศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ไทย

2559

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2539

ไทย

2539

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2534

ไทย

2546

ศิลปศาสตร
บัณฑิต

โบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2541

ประวัติศาสตร์

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์

* หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการในระยะ 5 ปี และภาระการสอน ระบุในภาคผนวก 2
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ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

7

3.3 อาจารย์ผู้สอน
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอน และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่ง
ปีที่สาเร็จ
ชื่อ – สกุล
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ประเทศ การศึกษา
วิชาการ
นายรุ่งโรจน์
ภิรมย์อนุกลู

นางสาวศุภรัตน์
ตี่คะกุล
นางสาวกิติยวดี
ชาญประโคน

นายจีรพล
เกตุจุมพล
นายธนกฤต
ลออสุวรรณ
นางสาวนันทพร
พุ่มมณี

นายปฐม
ตาคะนานันท์

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

3.4 อาจารย์พิเศษ
-ไม่มี-

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎี
บัฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต
สถาปัตยกรรม
ศาสตรมหา
บัณฑิต
สถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร
บัณฑิต

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ภาษาสันสกฤต

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย
ไทย

2552
2542

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

ไทยศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ไทย

2559

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2547

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2539

ไทย

2539

ไทย

2534

ไทย

2546

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2541

การจัดการสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2548

สถาปัตยกรรม
ไทย
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

2546

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ไทย

2549

ไทย

2542

ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
โบราณคดี

ประวัติศาสตร์
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4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
-ไม่มี-

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่ม
วิชาสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม ประกอบอาชีพโดย
ซื่อสัตย์สุจริต

กลยุทธ์การสอน/กิจกรรมของนักศึกษา
- การบรรยายในชั้นเรียน
- จัดโครงการบรรยายทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตสาธารณะ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
(4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต
และการมีวินัย
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถา
หรือตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
ในชั้นเรียน
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย
และตรงต่อเวลาของนักศึกษา
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก
(3) การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชา
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค
(2) การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา
2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน
ในการแก้โจทย์ปัญหาจนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน
(2) พิจารณาจากการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรียน
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2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม
อารมณ์และความอดทน
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก
(4) ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) แนะนาการทางานกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
แต่ละคนอย่างชัดเจน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากผลการทางานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีทักษะในการคิดคานวณ
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) ยกตัวอย่างและแนะนาการคานวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีรวมทั้งการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการคานวณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) การใช้ภาษาที่ใช้เขียนรายงานและข้อสอบ
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน
(4) การนาเสนอรายงานหน้าห้องเรียน
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2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในคาสอนรายวิชา
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(3) สอนโดยการแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ผลการสอบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในวิชา RAM 1000
(2) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
(3) มีการเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(4) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
2.1.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) มีความรู้ในสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โบราณคดีประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(3) มีความรู้ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูง
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) การบรรยายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงาน
(3) นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบการสอน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ทดสอบการเรียนรู้โดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานที่ให้ค้นคว้า
2.1.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
(2) สามารถศึกษารวบรวม วิเคราะห์บทเรียน และสรุปประเด็นปัญหาได้
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
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(4) สามารถสืบค้นข้อมูล ตีความและประเมินข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(2) สังเกตและกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในชั้นเรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ให้ผู้เรียนทารายงาน
(3) การสอบปลายภาค
2.1.2.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตน
รวมทั้งสามารภนาความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
(2) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(2) สอนโดยการแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
(2) ประเมินผลงานของผู้เรียน
2.1.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills)
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
(1) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้น เก็บข้อมูล ประมวลผล รวมถึง
การนาเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
(1) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อทารายงาน
และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย วิธีการและภาษาที่ใช้ใน
การอภิปราย
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(ภาคผนวก 1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16
และข้อ 17 (ภาคผนวก 6)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้
2.1.1 ภาควิชา / สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมกราทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
2.1.2 กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษานั้น
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบ
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุง
ในปีต่อไป โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้
2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม
2.1.5.2 การสัมภาษณ์
2.1.5.3 การสอบ
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน
2.1.5.5 การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรกาหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
2.1.1 ประเมินภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ได้แก่ การสารวจจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในแต่ละ
รุ่น ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณ ภาพและ
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการทางานที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา
2.1.2 การทวนสอบจากผู้ ป ระกอบการผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ประเมิ นความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพและความ
รับผิดชอบของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและทางานในสถานประกอบการนั้น
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2.1.3 การประเมิ นจากสถานศึกษาอื่น ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 และ ข้อ 21 (ภาคผนวก 6)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของคณะและของมหาวิทยาลัย
1.2. จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ แนะนาการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอนและวิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.2 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทาวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วม
สัมมนา อบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีจานวน
และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.2 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
เรียนให้ครบทุกรายวิชา
1.3 กากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. กาหนด
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณ ฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณ ธรรม
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล
ป้อนกลับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี เพื่อ
เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการสารวจ
ให้กับคณะรับทราบ
3. นักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) สมัครเข้าศึกษาใน
หลั กสู ต ร ดังนั้ น หลั ก สู ตรจึ งให้ ความส าคั ญ กั บ การเตรีย มความพร้อมของนั กศึก ษา เพื่ อให้ เข้าเรียนใน
หลั ก สู ต รได้จ นส าเร็ จ การศึก ษา โดยการส่ งเสริม พั ฒ นานั กศึ กษาให้ มี ค วามพร้อ มทางการเรีย น และมี
กิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่
เกิด ขึ้น กั บ นั ก ศึกษา ได้แ ก่ อั ตราการคงอยู่ของนั กศึ กษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึ งพอใจต่ อ
หลักสูตร โดยมีกระบวนการ ดังนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รฯ ก าหนดผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า ศึ ก ษา คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ใ นหลั ก สู ต รตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 7 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 6)

69

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผน เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับ การดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.3.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบ
และกลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.3.2 การดู แ ลนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึก ษาใช้ คู่ มื อ ที่ ป รึก ษาของส านั ก คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อใช้แนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชา
เป็ น กรรมการอาจารย์ ที่ ป รึก ษาและในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลมี ปั ญ หาที่ เกิ น
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
3.3.3 การนัดให้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส
ดังนั้ น นั กศึก ษาจึ งอาจขอพบอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรวิช าหรือ อาจารย์ที่ ส อนวิช าที่
ตนเองเรี ย นโดยอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ต รจะติ ดประกาศวัน เวลาให้ นั ก ศึก ษาเข้าพบ
สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้า
ชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่กาหนด ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพื่อขอคาปรึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นั กศึกษาสามารถยื่ น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรตามช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรกาหนด และประธานหลักสูตรนาข้อร้องเรียนเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตร หรือเขียนคาร้องที่งานบริการการศึกษาเพื่อให้เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 กาหนดคุ ณ สมบั ติ คุ ณ วุฒิ ผลการศึ กษา ความรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร
4.1.2 เสนอข้ อกาหนดเงื่อนไขคุณ วุฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติให้ คณะกรรมประจาคณะพิ จารณาให้
ความเห็ น ชอบ เพื่อเสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพื่อดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรต่อไป
4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพื่อวางแผนด้านอัตรากาลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ
4.2.2 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การ
วัดผล ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒ นาศักยภาพของ
อาจารย์ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร
4.2.4 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกทั้ง
เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานปีพ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
5.1.1 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
5.1.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
5.1.3 การสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ใน
การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายงานวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุม
ร่ ว มกั น เพื่ อ ก าหนดผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยมี เกณฑ์ ก ารก าหนดผู้ ส อนโดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถในเนื้ อหาวิช า ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ในการสอน ตลอดจนผลงานวิช าการที่
เกี่ยวข้อง
5.3 การประเมิ น ผู้ เรี ย น มี ร ะบบกลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนว
ทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ
คู่มือแนวทางการประเมิน ผู้เรีย นตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลั กสู ตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่ การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
ประจาหลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 มีการกาหนดเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งระบุ ไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
หลั ก สู ตรก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เรีย นตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่ อ น าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ใน
รายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3) หลังเสร็จสิ้น และจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิช า หรือ
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(มคอ.5) หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึก ษา ภายใต้ การกากับ ติด ตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ต ร ใช้ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิท ยาลั ยและคณะจั ด สรรให้ ได้ แก่ ห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ ตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Books e-Learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด
การเรียนการสอนจากห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนสาหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ Wifi เครื่องมือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน
กาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ห ลักสูตรยังสารวจความ
ต้องการสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา จากนั้นนาเสนอต่อ
คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จดั ทา มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดทาหลัง
สอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดทาหลังสอบภาค 2 (ไม่รวมสอบซ่อม) และภาคฤดูร้อน
จัดทาหลังสอบภาคฤดูร้อน
5. จัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด้านการจัด
การเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอน หรือด้านที่เกีย่ วข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวิชา และ/
หรือให้มีการปรึกษาหารื อกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนั กศึกษา และการวิเคราะห์ผล
การเรียนของนั กศึกษา ส่ วนกระบวนการนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุง ท าโดยรวบรวมปัญ หา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และกาหนดให้ประธานหลักสูต ประธานสาขาวิชา และทีมผู้สอน
นาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือ
ทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย
- บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจาหลักสูตร รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
ผู้สอนและจาก รายงานผลการดาเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7)
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 1
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา

รายวิชา
ผลการเรียนรู้

4. การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร

3. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2. มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีทักษะในการคิดคานวณ

4. ดารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

 ความรับผิดชอบรอง

3. พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก

2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน

3. ทักษะทางปัญญา

1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง

4. มุ่งศึกษาตลอดชีวิต

2. ความรู้

3. มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบหลัก

2. การคิดเชิงมโนทัศน์

1. การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล

4. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล

3. การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก

1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้



4. มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย

3. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

2. มีจิตสาธารณะ

รายวิชา

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต)
AGR 1003
3
BIO 1001
3
CMS 1003
3
PHY 1001
3
SCI 1003
3

2

3



4

1

2































3

4

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

1

























































2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2






3

4



























กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต)

INT 1005
3
MTH 1003
3
**STA 1003
3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต)
ART 1003
2
MSA 1003
2
LIS 1001
2
**HIS 1001
3
**HIS 1002
3
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา
1

**HIS 1201
PHI 1000
PHI 1001
PHI 1003
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
LAW 1004
POL 1100
**ECO 1003
**PSY 1001
**SOC 1003
**RAM 1000

(หน่วยกิต)
3
3 
3 
3 
(หน่วยกิต)
3
3
3 
3
3 
3 

2

3

4

1

2


















3

4




1















































2







1







4







3







2

3

4

1



2





















3












































































กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต)
**ENG 1001
**ENG 1002
**ENG 2001

3
3
3

4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
**ENG 2101
**FRE 1011
**FRE 1012
**FRE 2011
**FRE 2012
**GER 1011
**GER 1012
**GER 2011
**GER 2012
**RUS 1011
**RUS 1012
**RUS 2011
**RUS 2012

(หน่วยกิต)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

3
3
3
3

กลุ่มวิชาภาษาไทย
THA 1001
THA 1002

(หน่วยกิต)
3
3

2

3

4

2. ความรู้
1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

4





4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4



1

2

3
























































































































































































































































































































































4

ผลการเรียนรู้

รายวิชา
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.1 สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้น เก็บข้อมูล ประมวลผล รวมถึงการ
นาเสนอข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

 ความรับผิดชอบรอง

4.2 สามารถพัฒนาตนและพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3. ทักษะทางปัญญา

4.1 สามารถปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตน
รวมทั้งสามารถนาความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้

3.4 สามารถสืบค้นข้อมูล ตีความและประเมินข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. ความรู้

3.2 สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห์บทเรียน และสรุปประเด็นปัญหาได้

ความรับผิดชอบหลัก

3.1 คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
มี

2.3 มีความรู้ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง

1. คุณธรรมจริยธรรม

2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อ
การท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว



2.1 มีความรู้ในสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

1.3 เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

รายวิชา

1.1 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
* เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

80

คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา

**HIT 2101
**HIT 2102
**HIT 2201
**HIT 2301
**HIT 2401
**HIT 2402
HIT 2501
HIT 2502
HIT 2503
**HIT 3103
**HIT 3202
HIT 3203
**HIT 3301
HIT 3302
HIT 3303
**HIT 3304
**HIT 3305

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

ความรู้

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2



















































































































































































































ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา

1
**HIT 3402
*HIT 3403
*HIT 3404
HIT 3501
HIT 3502
HIT 3503
HIT 4203
HIT 4204
**HIT 4305
**HIT 4403
ANT 3027
**ANT 3050
ANT 3057
**ENS 3402
**ENS 3404
**ENS 4401
**ENS 4402

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



















2











ความรู้

3

1






























2












ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ

ทักษะทางปัญญา
3

1

2

3

4

1

2

  
  
  
  
  
  
    
    
    
  
   
    
    
 

 

 

 






































ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา

FRE 3401
FRE 4410
FRE 4411
GER 2301
GER 3302
GER 3303
GER 3304
RUS 3403
RUS 3404
**CHI 3406
**CHI 3407
**CHI 4401
FOL 4203
MCS 1350
MCS 3151
MCS 3281
THA 3106

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

1

2


































3

ความรู้
1










ทักษะทางปัญญา

2

3



























ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิด
ชอบ







1









2

3

































4






1

















2

ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ภาคผนวก 2
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร

84

1. ชื่อ – สกุล

นายรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
ภาษาสันสกฤต
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2552
2542
2539

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทบทความ
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. (2559). หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา,
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7. ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย.
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด.
ภาระงานสอน
HIS 1002
**HIT 2401
**HIT 3402
HIT 3303

อารยธรรมตะวันออก
สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2. ชื่อ – สกุล

นางสาวศุภรัตน์ ตี่คะกุล

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
ประวัติศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2547
2542

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทวิจัย
ศุภรัตน์ ตี่คะกุล. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้น
โบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย, (เผยแพร่ในฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สาคัญในประเทศ
ไทยของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร http://sac.or.th/databases/archaeology/article/การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดี)
ภาระงานสอน
**HIS 1201
**HIT 2101
**HIT 2201
**HIT 2102
**HIT 3202

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว
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3. ชื่อ – สกุล

นางสาวกิติยวดี ชาญประโคน

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ไทยศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2559
2547
2539

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทตารา
กิติยวดี ชาญประโคน. (2559). บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันต่างๆของไทย.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ภาระงานสอน
**HIS 1201
**HIS 4207
**HIT 2301
**HIT 3304

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันต่างๆของไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย
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4. ชื่อ – สกุล

นายจีรพล เกตุจุมพล

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ ปีที่สาเร็การศึกษา
ไทย
2539
ไทย
2534

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
แพทริค โจรี. (2558). ปัตตานีในรูปหล่อหลวงพ่อทวด. แปลจาก Luang Pho Thuat and the Integration
of Patani แปลโดย จีรพล เกตุจุมพล ใน ธนาพล ลิ่มอภิชาต และสุวิมล รุ่งเจริญ (บรรณาธิการ),
เจ้าพ่อประวัติศาสตร์จอมขมังเวทย์. หน้า 205-240. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ศยาม.
ทวีศักดิ์ เผือกสม. (2559). การเมืองว่าด้วยเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกับวาทกรรมของศีลธรรมในช่วง
2490-2550. แปลจาก A Promise of Desire: On the Politics of Health Care and Moral
Discourse in Thailand, 1950-2010 แปลโดย จีรพล เกตุจุมพล. ฟ้าเดียวกัน, 12(2-3), 105-137.
ภาระงานสอน
HIS 1003
HIS 2202
HIS 4005

อารยธรรมโลก
ประวัติศาสตร์ไทย 2
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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5. ชื่อ – สกุล

นายธนกฤต ลออสุวรรณ

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
โบราณคดี

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศ ปีที่สาเร็การศึกษา
ไทย
2546
ไทย
2541

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทบทความ
ธนกฤต ลออสุวรรณ. (2558). มหาเถรและเณรน้อย: ข้อเปรียบเทียบระหว่างอนิเมชั่น เรื่อง
“อิกคิวซัง” กับชีวประวัติของพระอิกคิว. ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9.
(หน้า 107-132). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, คณะมนุษยศาสตร์.
ภาระงานสอน
**HIT 2402
HIT 3501
HIT 3502
HIT 3503

ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเซียใต้
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเซียตะวันตก
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาคผนวก 3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก 4
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต
(3) วิชาโท 24 หน่วยกิต
(4) วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
วิชาเอก
72 หน่วยกิต
วิชาโท
18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 40 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก. หรือ ข. จานวน 1 กระบวนวิชา
ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก. หรือ ข. จานวน 1 กระบวนวิชา
(กระบวนวิชา 3 หน่วยกิต)
(กระบวนวิชา 3 หน่วยกิต)
ก. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
ก. วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
**STA 1003 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ข. วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต หน่วยกิต
ข. วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-6)
**BIO 1001 ชีววิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-9)
BIO 1001 ชีววิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
CMS 1003 เคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
GLY 1003 ธรณีวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)- ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
MET 1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6) - - ยกเลิกการสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้
*PHY 1001 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
PHY 1001 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY,
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY
MET, PHY ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 2(2-0-4)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
1 วิชา
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรียน 3(3-0-6)
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
เลื
อ
กเรี
ยน
GAS…
พลศึกษา
2(2-4-4)
1 วิชา
/HED...
2(2-0-4)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์
เลือกเรียน 2(2-0-4)
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์
1 วิชา
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรียน 3(3-0-6)
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก
1 วิชา
**HIS 1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่ การค้นคว้า 2(2-0-4)
PHI 1000 หลักการดารงชีวิตในสังคม เลือกเรียน 3(3-0-6)
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา
1 วิชา
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
-
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
เลือก
ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
1 วิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
เลือก
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
1 วิชา

PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

-

3(3-0-9)

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชา
ต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและ 3(2-2-5)
ศัพท์จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3(2-2-5)
และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ENG 2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษใน
3(2-2-5)
ลักษณะที่กาหนดให้
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉท
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชา
ต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
**ENG 1001 ประโยคภาษาอั งกฤษพื้ น ฐานและ 3(2-2-5)
ศัพท์จาเป็นในชีวิตประจาวัน
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
3(2-2-5)

ภาษาฝรั่งเศส
FRE 1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

3(2-2-5)

FRE 1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

FRE 2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

3(2-2-5)

FRE 2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4

3(2-2-5)

ภาษาฝรั่งเศส
**FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
(FRE 1001)
**FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
(FRE 1002)
**FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
( (FRE 2001)
**FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
(FRE 2002)

ภาษาเยอรมัน
GER 1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

ภาษาเยอรมัน
3(2-2-5) **GER 1011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
(GER 1001)
3(2-2-5) **GER 1012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
(GER 1002)

GER 1002

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2

**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
**ENG 2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
GER 2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
3(2-2-5) **GER 2011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
(GER 2001)
GER 2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
3(2-2-5) **GER 2012 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(GER 2002)
ภาษารัสเซีย
RUS 1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

3(2-2-5)

RUS 1002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

RUS 2001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

3(2-2-5)

RUS 2002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4

3(2-2-5)

ภาษาจีน
CHI 1001
CHI 1002
CHI 2001
CHI 2002

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาษารัสเซีย
**RUS 1011
(RUS 1001)
**RUS 1012
(RUS 1002)
**RUS 2011
(RUS 2001)
**RUS 2012
(RUS 2002)
ภาษาจีน
**CHI 1001
**CHI 1002
**CHI 2001
CHI 2002

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3

3(2-2-5)

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4

3(2-2-5)

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4

หน่วยกิต 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
3(3-0-6) THA 1001
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6) THA 1002
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาเอก 63 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 27 หน่วยกิต
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต)
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
เพื่อการท่องเที่ยว
HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศลิ ปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
เพื่อการท่องเที่ยว
HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3(3-0-6)
โบราณสถานในประเทศไทย
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วิชาเอก 72 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 30 หน่วยกิต
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต)
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
เพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
**HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
เพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3(3-0-6)
โบราณสถานในประเทศไทย
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)

2. วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เคยเรียน
มาแล้วในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษ
**ENS 3404 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)

2. วิชาเอกบังคับภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เคยเรียน
มาแล้วในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษ
**ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)

วิชาภาษาฝรั่งเศส
FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2

วิชาภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5) FRE 4410 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5) FRE 4411 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับมัคคุเทศก์ 2

วิชาภาษาเยอรมัน
GER 3303 ภาษาเยอรมันสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1
GER 3304 ภาษาเยอรมันสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 2

วิชาภาษาเยอรมัน
3(2-2-5) GER 3303 ภาษาเยอรมันสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1 3(2-2-5)
3(2-2-5) GER 3304 ภาษาเยอรมันสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 2 3(2-2-5)

วิชาภาษารัสเซีย
RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1
RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1

วิชาภาษารัสเซีย
3(2-2-5) RUS 3403 ภาษารัสเซียสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5) RUS 3404 ภาษารัสเซียสาหรับสาหรับมัคคุเทศก์ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาภาษาจีน
CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2

วิชาภาษาจีน
3(2-2-5) CHI 3406 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 1
3(2-2-5) CHI 3407 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์ 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
3. วิชาเอกเลือกประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 30 หน่วยกิจ
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่มเอก
เลือกรวมกัน 10 กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
ก.กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเทีย่ ว
HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
*HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในยุโรป : สหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
*HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในยุโรป :
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
HIT 2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในอเมริกา
*HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
*HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 3(3-0-6)
*HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
*HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
3(3-0-6)
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
*HIT 3305 การอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ในประเทศไทย
HIT 3501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
HIT 3502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
HIT 3503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
3(3-0-6)
*HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
3(3-0-6)
HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. วิชาเอกเลือกประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 36 หน่วยกิจ
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากกลุ่ม
เอกเลือกรวมกัน 10 กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
ก.กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเทีย่ ว
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในยุโรป : สหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในยุโรป :
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย
HIT 2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในอเมริกา
HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 3(3-0-6)
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพือ่ การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา 3(3-0-6)
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3(3-0-6)
**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
3(3-0-6)
วัฒนธรรมในประเทศไทย
*HIT 3403 อารยธรรมเขมร
3(3-0-6)
*HIT 3404 อารยธรรมพม่า
3(3-0-6)
HIT 3501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
HIT 3502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
HIT 3503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
3(3-0-6)
**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)

ข. กลุ่มสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ENS 4402 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
**FOL 4203 นิทานพื้นบ้าน
**FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การท่องเที่ยว
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพือ่ กิจการท่องเที่ยว 1
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพือ่ กิจการท่องเที่ยว 2

ข. กลุ่มสหวิทยาการเพื่อการท่องเที่ยว
ANT 3027 ชนกลุ่มน้อย
3(3-0-6)
**ANT 3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3(3-0-6)
ANT 3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
**CHI 4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**ENS 4402 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเพือ่ ศึกษา 3(3-0-6)
ศิลปวัฒนธรรมไทย
FOL 4203 นิทานพื้นบ้าน
3(3-0-6)
FRE 3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
GER 2301 ภาษาเยอรมันเพือ่ กิจการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
GER 3302 ภาษาเยอรมันเพือ่ กิจการท่องเที่ยว 2
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
MCS 1300 หลักการพูดเบื้องต้น
MCS 3100 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
**MCS 3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
**MCS 3400 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
**MCS 3401 การเขียนบทโทรทัศน์
MCS 4501 เว็บไซต์การท่องเที่ยว
MCS 4502 ภาพถ่ายการท่องเที่ยว
MCS 4503 สื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว
MCS 4504 สื่ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว
**THA 3106 ศิลปะและกลวิธีการเขียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MCS 1350
MCS 3151
MCS 3281

THA 3106

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาทวิทยา
การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
ศิลปะและกลวิธีการเขียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
วิชาโท 24 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ากับ
วิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทใน
คณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้เป็นสิทธิของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24
หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้า
กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี
มหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วิชาโท 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์
ที่ไม่ซ้ากับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้
1. สาหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สาหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือ
ตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทใน
คณะดังกล่าวมีจานวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้เป็น สิทธิของ
นักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น จนครบ 18
หน่วยกิต
3. สาหรับคณะทีไ่ ม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษา
ต่างคณะ ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ใน
สาขาวิชานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้า
กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ไม่ซ้ากับกระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
ทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 ฝึกอาชีพ จานวน
15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทนหมวดวิชาเลือกเสรีได้ ทัง้ นี้
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต จึง
สามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา RAM 3000 ฝึกอาชีพในหมวด
วิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
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เปรียบเทียบวิชาโท
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว
HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
ในประเทศไทย
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในยุโรป:
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
*HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรีซ อิตาลี สเปน
และรัสเซีย
HIT 2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในอเมริกา
*HIT 3103 พิพธิ ภัณฑ์ศึกษา
*HIT 3203
*HIT 3301
*HIT 3302
HIT 3303

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเพือ่ การท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานในประเทศไทย
*HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพือ่ การท่องเที่ยว
HIT 3501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
HIT 3502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโทบังคับ 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว
**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
ในประเทศไทย
**HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในยุโรป:
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย
HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรีซ อิตาลี สเปน
และรัสเซีย
HIT 2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในอเมริกา
**HIT 3103 พิพธิ ภัณฑ์ศึกษา
**HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพือ่ การท่องเที่ยว
HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานในประเทศไทย
**HIT 3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพือ่ การท่องเที่ยว
*HIT 3403 อารยธรรมเขมร
*HIT 3404 อารยธรรมพม่า
HIT 3501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้
HIT 3502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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เปรียบเทียบวิชาโท
ระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
HIT 3503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HIT 3503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
*HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย 3(3-0-6)
HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย
HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
**HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

101

ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดวิชาต่างๆ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
หมวดวิชาโบราณคดี
หน่วยกิต
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
*HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
หมวดวิชาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
*HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ 3(3-0-6)
ท่องเที่ยว
HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อ 3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
*HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 3(3-0-6)
*HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย 3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาโบราณคดี
หน่วยกิต
**HIT 2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
**HIT 2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)
**HIT 3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(3-0-6)
หมวดวิชาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
**HIT 2201 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการ 3(3-0-6)
ท่องเที่ยว
**HIT 3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อ 3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
HIT 3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 3(3-0-6)
HIT 4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย 3(3-0-6)

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
*HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
*HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา 3(3-0-6)
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3(3-0-6)
HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3(3-0-6)
โบราณสถานในประเทศไทย
*HIT 3305 การอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ในประเทศไทย
HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
**HIT 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
**HIT 3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
HIT 3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา 3(3-0-6)
HIT 3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
**HIT 3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
3(3-0-6)
โบราณสถานในประเทศไทย
**HIT 3305 การอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ในประเทศไทย
**HIT 4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)

หมวดวิชาประวัติศาสตร์
*HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
**HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

หมวดวิชาประวัติศาสตร์
3(3-0-6) **HIT 2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6) **HIT 2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6) **HIT 3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 3403 อารยธรรมเขมร
*HIT 3404 อารยธรรมพม่า
3(3-0-6) **HIT 4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
*HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
3(3-0-6)
วัฒนธรรมในยุโรป :
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรัง่ เศส
เยอรมนี และออสเตรีย
*HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
3(3-0-6)
วัฒนธรรมในยุโรป :
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
HIT 2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในยุโรป :
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรัง่ เศส
เยอรมนี และออสเตรีย
HIT 2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในยุโรป :
กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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HIT 2503
HIT 3501
HIT 3502
HIT 3503

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในอเมริกา
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียใต้
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3(3-0-6)

HIT 2503

3(3-0-6)

HIT 3501

3(3-0-6)

HIT 3502

3(3-0-6)

HIT 3503

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในอเมริกา
ประวัตศิ าสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียใต้
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก 5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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