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 ในสมัยท่ี ดร.ชาญวทิย์  เกษตรศิร ิเป็นอธกิารบดี กลุ่มศิษย์เก่าอาวโุส  เตรยีม มธก. และผู้ท่ีจบการ
ศึกษาหลกัสูตรธรรมศาสตรบณัฑิตเดิม  ได้นำาเสนอใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์ื้อฟ้ืนการจดัการเรยีนการสอน 
“ธรรมศาสตรบัณฑิต”  ข้ึนใหม่อกีครัง้หน่ึง  ในเวลาน้ันผู้บรหิารมหาวทิยาลัยหลายท่านได้ให้ความสนใจและ
ศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะยกรา่งหลกัสูตรท่ีมลีกัษณะบูรณาการองค์ความรูส้าขาต่างๆทางสังคมศาสตร ์ซึ่งอาจ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยสมยัใหม ่ ต่อมาในสมยั รศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร เป็นอธกิารบดี รฐับาล
มนีโยบายสนับสนุนการขยายการจดัการศึกษาออกสู่ภมูภิาคภายใต้โครงการเปิดวทิยาเขตสารสนเทศ  ประกอบ
กับกระแสการเรยีกรอ้งของประชาคมในจงัหวดัลำาปางใหม้หาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตร ี 
เพิม่เติมจากท่ีมกีารสอนในระดับปรญิญามหาบัณฑิตโดยคณะรฐัศาสตรอ์ยู่แลว้เป็นเวลาหลายปี
 รศ.ดร.เอนก  เหลา่ธรรมทัศน์  รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการในขณะน้ัน  ได้เรยีนเชญิท่านอธกิารบดีพบปะ
กับประชาคมลำาปาง เพื่อปรกึษาหารอืความเป็นไปได้ในการขยายการจดัการเรยีนการสอนขึ้นท่ีจงัหวดัลำาปาง 
แนวคิดเดิมเก่ียวกับหลกัสูตรธรรมศาสตรบณัฑิตจงึถกูนำามาพฒันาเป็นหลกัสูตรแบบสหวทิยาการอกีครัง้  โดย
มหาวทิยาลัยได้แต่งต้ังคณะทำางานชดุหน่ึงมี รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, รศ.ดร.สายทิพย์  สุคติพนัธ ์และ 
ผศ.พรชยั ตระกลูวรานนท์ เป็นแกนนำาในการทำาประชาพจิารณ์และพฒันาหลกัสูตร สหวทิยาการสังคมศาสตรข์ึ้น 
ซึ่งต่อมาในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2542 “หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร”์  
ได้รบัการพจิารณากลัน่กรองจากท่ีประชมุคณบดี และในวนัท่ี 4  มนีาคม  พ.ศ.2542  ได้รบัการอนุมติั/เหน็ชอบ
หลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หลกัสูตรได้เริม่จดัการเรยีนการสอนครัง้แรกในปีการศึกษา  2542 
ภายใต้โครงการจดัต้ังมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ำาปาง และบรหิารหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนโดย
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ฯ จนเมื่อได้จดัการเรยีนการสอนมนัีกศึกษาครบท้ัง 4 ชัน้ปีแลว้  ได้มกีารพจิารณา 
   ปรบัปรงุหลกัสูตร ครัง้ท่ี 1 หรอื ในปีการศึกษา 2546  โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อใหม้คีวามทันสมยั
       และสอดคลอ้งกับนโยบายและแผนของการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
             ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จากวันนั้นถึงวันนี้
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 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2546 วทิยาลยัสหวทิยาการ ได้ถกูจดัต้ังข้ึนตามระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วา่ด้วยการบรหิารศูนยล์ำาปาง ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์พุทธศักราช 2546  มสีถานะเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวทิยาลยั  
มหีน้าท่ีจดัการศึกษาการวจิยั และการใหบ้รกิารวชิาการแก่สังคม ตลอดท้ังส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมภายใต้การ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง และในวนัท่ี 10 ตลุาคม พุทธศักราช 2547 หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวทิยาการสังคมศาสตร ์ (หลกัสูตรปรบัปรงุ  พุทธศักราช 2547) หลกัสูตร
อนุปรญิญาสาขาสหวทิยาการสังคมศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรงุ  พุทธศักราช 2547) ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสำานักมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา   
 “วทิยาลยัสหวทิยาการ”  ได้พฒันาเปลีย่นแปลงอกีครัง้  เมื่อมหาวทิยาลยัฯ ได้จดัโครงสรา้งการบรหิาร
ใหม ่ตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์า่ด้วยการบรหิารงานวทิยาลยัสหวทิยาการ พุทธศักราช 2549  ลง
วนัท่ี 31 กรกฎาคม  พุทธศักราช  2549  กำาหนดใหว้ทิยาลยัสหวทิยาการแยกการบรหิารงานเป็นอสิระออกจาก
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง และตัดโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรของโครงการศึกษาศิลป
ศาสตรบัณฑิตสหวทิยาการสังคมศาสตรแ์ละโครงการปรญิญาเอกสหวทิยาการ และตัดโอนบุคลากรและงบ
ประมาณจากสำานักงานบัณฑิตศึกษา มาอยู่ภายใต้โครงสรา้งวทิยาลยัสหวทิยาการ

 ในปีการศึกษา 2561 วทิยาลัยสหวทิยาการได้จดัการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
สหวทิยาการสังคมศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2561) โดยเปิดการสอนจำานวน 4 สาขาวชิาเอก ดังน้ี 

 ในปีการศึกษาเดียวกันน้ีวทิยาลยัสหวทิยาการ ศูนย์ท่าพระจนัทรไ์ด้กำาเนิด หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์(PPE) ในปีการศึกษา 2557 วทิยาลยัสหวทิยาการจงึได้นำาหลกัสูตร
ดังกลา่วมาเปิดทำาการเรยีนการสอนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง ด้วย

 ท้ังน้ีหลักสูตรน้ีเป็นการบูรณาการองค์ความรูข้องศาสตรแ์ขนงต่างๆ เข้ามาในการเรยีนการสอนเพื่อ
สรา้งบัณฑิตท่ีมีความรูแ้ละความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและ
พื้นฐานทางปรชัญา ตลอดจนเผยแพรอ่งค์ความรูท่ี้มลีกัษณะสหวทิยาการใหเ้ท่าทันกับกระแสการเปลีย่นแปลง
ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังประยุกต์ใชค้วามรูดั้งกลา่วเพื่อพฒันาการและแก้ไขปัญหาด้านการเมอืง เศรษฐกิจ การศึกษา 
การพฒันาสังคม และอาชพีอสิระอื่นๆ รวมท้ังมีความรูแ้ละความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็น
นักวชิาการและนักวจิยัได้ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์(PPE) เป็นหลักสูตรท่ีใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง ประกอบด้วย 3 สาขาวชิาเอก ได้แก่ สาขาปรชัญา สาขาการเมอืง และกฎหมาย 
และสาขาเศรษฐศาสตร ์
 ดังน้ันในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2564) วทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปางมี
การเรยีนการสอนโดยระดับปรญิญาตรท้ัีงส้ิน 2 หลกัสูตร

4
จนีศึกษา  

อนุภมูภิาคลุม่แมน่้ำาโขงศึกษา 

การจดัการทรพัยากรทางสังคมและวฒันธรรม 

การพฒันาการท่องเท่ียว 

1
2

3

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ
(พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550)

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา รณเกียรติ
(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553)

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ
(พ.ศ.2559 - 2562)

รองศาสตราจารย์
ดร.สายฝน สุเอยีนทรเมธี
(26 ตลุาคม 2563 -ปัจจบุัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจรญิลาภนพรตัน์
ตำาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ
รกัษาการแทนในตำาแหน่งคณบดีวทิยาลัยสหวทิยาการ
(1 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 – 28 เมษายน 2563)

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ดร.จฬุาพร เอื้อรกัสกลุ
(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556)

ศาสตราจารย์ วนัทนีย์ วาสิกะสิน  
(พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559)

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิรวิรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม
รกัษาการเเทนในตำาเเหน่งคณบดีวทิยาลัยสหวทิยาการ
(29 เมษายน 2563 – 25 ตลุาคม 2563 )
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WELCOME
SPEECH

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารจากคณบดี

      ในขณะเดียวกันสังคมยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ ฉะน้ันแล้ววทิยาลัยสหวทิยาการจะต้องไม่ได้มีหน้าท่ีเพยีงผลิตบัณฑิตเท่าน้ัน แต่จะต้อง เป็นผู้นำาแห่ง
การเปลี่ยนผ่านการบรหิารองค์กรและการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ ภายใต้แนวคิด TU – CIS 
โดยมคีำาจำากัดความดังน้ี

 T หรอื (Systematic Transformation) คือเป็นผู้นำาการเปลี่ยนผ่านท้ังระบบ โดยมุ่งเปลี่ยน 2 ด้าน 
คือการเปลี่ยนผ่านด้านหลักสูตร (curricular Transformation) ในทุก ๆหลักสูตรน้ันจะต้องมีความทันสมัย
และสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจบุัน และ การเปลีย่นผ่านด้านองค์กร (Organizational Transformation) 
ซึ่งการบรหิารจดัการองค์กรน้ันจะต้องมคีวามเท่าทันเทคโนโลย ีและปรบัปรงุการทำางานใหม้ปีระสิทธภิาพเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการต่อผู้รบับรกิารทกุภาคส่วน

 U หรอื (Upskilling) คือการยกระดับทักษะใหแ้ก่นักศึกษา วทิยาลยัสหวทิยาการได้เลง็เหน็ความสำาคัญ
ของทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านดิจทัิล (Digital Skills) เน่ืองจากในโลกของเราทกุวนั
น้ีถกูขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จงึมคีวามจำาเป็นอย่างมากท่ีจะสรา้งพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจในเรื่องดิจทัิล และ 
ความรอบรูด้้านการเงนิ (Financial Literacy) ทกุคนทราบกันดีวา่ เงนิน้ันเป็นอกีหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานในการ
ดำารงชวีติ เพื่อใหนั้กศึกษามคีวามตระหนักถึงคณุค่าของเงนิ และบรหิารจดัการเงนิอย่างมคีณุภาพ

 I หรอื (Internationalization and Local Community Network Formation) คือการเพิม่พูนความ
เป็นนานาชาติและสรา้งเครอืข่ายกับชมุชนท้องถ่ิน การขยายเครอืข่ายน้ันนับเป็นอกีหนทางหน่ึงในการขยายองค์
ความรูสู่้สังคม เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนความรูใ้นด้านทักษะวชิาท่ีมีความหลากหลาย และแตกต่างกัน และนำา
ทักษะเหลา่น้ันมาประยุกต์ ปรบัใช ้และพฒันาสังคมต่อไป
 
 S หรอื (Stability and Sustainability) คือความมั่นคงและความยั่งยืน บุคลากรของวทิยาลยั ฯ น้ัน
จะต้องมคีวามมั่นคงและยั่งยืนในการ ปฏิบัติหน้าท่ี จงึได้มุง่พฒันาทักษะใน 3 ด้าน คือ Smart Office Quality 
life และ Motivation รวมถึงการจดัทุนและสวสัดิการ เพื่อเป็นขวญักำาลังใจและเพื่อความมั่นคงยั่งยืนในการ
ทำางานของบุคลากร ซึ่งท่ีได้กลา่วมาน้ีจะสามารถสรา้งกำาลงัใจและเป็นการปลกูจติสำานึกในการพฒันาตนเองเพื่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

 การท่ีจะก้าวสู่สังคมยุคใหม่ได้น้ันจะต้องมีการปรบัตัว เปลี่ยนแปลง และมีวสัิยทัศน์ในการวางแผนและ
มองการณ์ไกลอยู่เสมอ รวมท้ังสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีต่อสังคมรอบข้างเพื่อท่ีจะเรยีนรูถึ้งความแตกต่าง เรา
จงึจะสามารถอยู่ในทกุ ๆ สังคมและมคีวามพรอ้มในการเข้าสู่สังคมท่ีมกีารเปลีย่นแปลงได้อย่างมคีวามสุข

ด้วยจติคารวะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอยีนทรเมธี
คณบดี

 วทิยาลัยสหวทิยาการเกิดข้ึนจากท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ต้องการให้มีการรื้อฟ้ืนการจดัการเรยีนการสอน ธรรมศาสตรบั์ณฑิต 
ขึ้นใหม ่โดยมลีกัษณะบูรณาการองค์ความรูส้าขาต่าง ๆ  ทางสังคมศาสตร ์
ซึ่งอาจตอบสนองความต้องการของสังคมไทยสมยัใหม ่และได้ดำาเนินการ
เรยีนการสอนมาจนถึงปัจจบุนั นับเป็นเวลากวา่ 2 ทศวรรษท่ีวทิยาลยัสห
วทิยาการได้ผลติบัณฑิตท่ีพรอ้มด้วยความรู ้ความสามารถสู่สังคม

2564
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วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2564
คำากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

 ยินดีต้อนรบันักศึกษาใหม่ของวทิยาลัยสหวทิยาการทุกท่าน 
การได้มโีอกาสเขียนข้อความกลา่วต้อนรบันักศึกษาใหม ่ถือเป็นเรื่อง
น่ายินดีเดียวในยุคสมยัท่ีอมึครมึยิ่งของสังคมไทย... 

 นักศึกษา คือ คนหนุ่มสาว ท่ีเป็นความหวงั และพลังของ
สังคม คือ กญุแจสำาคัญท่ีจะทำาใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
ในสังคมไทย ดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของนักศึกษาใหม่ทุก
ท่านวา่จะเติบโตงอกงามเป็นผู้กระทำาการทางสังคมท่ีต่ืนตัว (active 
social actors) ท่ีมองเหน็ปัญหาของผู้คนในสังคมแลว้ไมน่ิ่งดดูาย 
รวมถึงเหน็อกเหน็ใจคนเลก็คนน้อยในสังคม และเคารพกันและกันใน
ฐานะคนท่ีเท่ากัน 

 ดิฉันในฐานะผู้มาก่อน มั่นใจย่ิงวา่ ธรรมศาสตรจ์ะบ่มเพาะตัว
ตน (identity) ของนักศึกษาตามปรชัญาของมหาวทิยาลยัท่ีประกาศ
จดุยืนในเรื่องของการทำาเพื่อประชาชน... 

 ในนามของวทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรบันักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่รงันกฮูก 
CIS และรัว้ของแม่โดม และจติวญิญาณของพอ่ปรดีี ขอให้ทุกท่าน
จงประสบความสำาเรจ็ และเติบโตอย่างท่ีมุ่งหวงัและต้ังใจในสถาบัน
การศึกษาแหง่น้ี 

ไมว่า่จะอย่างไร ... keep moving forward

ด้วยความนับถือ

   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุง่นภา เทพภาพ 
        (รองคณบดีฝ่ายบรหิาร ศูนย์ลำาปาง) 

 วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 จดหมายแด่ เพื่อนใหม ่สหวทิยาการบ้านโดม ท่ีรกัทกุคนต้น
ฝนปีน้ีไมชุ่ม่ชื่นเชน่เคย ด้วยโรคโควดิ-19 ท่ีระบาดหนักหนารกุล้ำาความ
สุขของพวกเราเหลอืประมาณ พวกเธอเป็นอย่างไรบา้ง สบายดีกันอยู่
ใชม่ั้ย เคยมคีรผูู้ใหญ่สอนครนูะวา่
 
“เราต้องอยู่รอดบนซากปรกัหกัพงัทางสังคม” 
และครก็ูเชื่อวา่พวกเธอก็สู้ไหวในท่ามกลางความโกลาหลของสังคม
ไทยตอนน้ี ครเูชื่อมั่นมากวา่

“เราส้ินหวงักับคณะรฐัประหารก่ีครัง้ก็ได้แต่เราจะหมดหวงักับการ
ทำาใหสั้งคมดีขึ้นไมไ่ด้” 
เคยได้ยินภาษติท่ีครชูอบมั้ย

“In the kingdom of hope, there is no winter” 
Russian proverb 

 ครวูา่พลังแหง่ความหวงัมันไม่เคยเหน็บหนาว และทุกความ
สำาเรจ็คุ้มค่าแก่การเฝ้ารอเสมอ ดเูหมอืนอา่นแลว้จะเครยีดไป เอาเป็น
วา่ ครรูอ้งเพลงใหฟั้งก็แลว้กันนะ ก็เป็นคนชอบรอ้งเพลงท้ัง ๆ  ท่ีรอ้ง
ไมค่่อยเพราะอะ่ครบั แต่แต่เพลงหลายๆ เพลงก็สอนชวีติพวกเราในทกุ ๆ
บทตอนนะ อาทิ

“อดทนเวลาท่ีฝนพรำา อย่างน้อยก็ทำาใหเ้ราได้เหน็ ถึงความแตกต่าง
เมื่อวนัเวลาท่ีฝนจาง ฟ้าก็คงสวา่งและทำาใหเ้ราได้เขา้ใจ วา่มนัคุ้มค่าแค่
ไหนท่ีเฝ้ารอ”

 เวลาครอูดทนหรอืพยายามทำาอะไรสักอยา่งครจูะชอบรอ้งเพลงน้ีนะ บางทีชวีติเราแค่ได้พยายามก็มคีวามสุขแลว้พวกเธอวา่มัย้ 
“อย่าไปยึด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว ้(ฮู้ว) ก็จะไมเ่สียใจ ตลอดชวีติต้องผ่านการเปลีย่นแปลงไมว่า่ใคร (ฮู้ว) จะทกุข์จะสุขแค่ไหนก็
อยู่ท่ีจะมอง” ชวีติท่ีทนความเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ก็ตายซะเคยได้ยินมั้ย น่ีน่ี มคีนท่ีครแูอบไปหลงรกัเค้าโพสวา่  “จะทกุข์จะสุขแค่ไหนก็อยู่
ท่ีจะมอง” เค้าไมไ่ด้รกัครกูลบัคืนมาหรอกนะ แต่เค้าสอนใหค้รมูอง มองเหน็คณุค่าตนเอง มองใจดีดีของเราเอง และมองวนัข้างหน้าท่ี
สนุกกับทกุการเรยีนรู ้และมคีวามสุขกับการเลอืกมอง “เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำาไมยากจงั ท่ีมสีมองแต่ดันควบคมุหวัใจไมไ่ด้ “
 ครฟัูงกรนีเวฟ พีอ่อ้ยพีฉ่อดเปิดเพลงน้ี ครฟัูงป๊ับ นึกในใจวา่จรงิวะ่ สมองกับหวัใจสำาคัญพอ ๆ กัน สมองมนัส่ังหวัใจไมไ่ด้นะ 
และจติใจก็เป็นอสิระมาก แท้จรงิเราไมไ่ด้อยากมพีนัธนาการ จติใจเราชอบเสรนีะ ไมม่ใีครบงัคับใครได้ ความรกัก็เชน่กัน ทกุครัง้ท่ีสมอง
พยายามควบคมุจติใจความรกัจะจากเราไป พวกเธอรกัใครควรรกัด้วยหวัใจดีมัย้ แต่ก็อย่างวา่แหละนะ ความจรงิก็คือเราอาจจะใชส้มอง
คิดซะจนชนิ บ้างถกูผิดไมว่า่กันนะ เอาเป็นวา่ถ้าใจยังดี ก็ประคองตนเองใหร้อดนะน้องนะ “จำาได้ไหมวนัแรกท่ีเธอเกิดมา เธอรอ้งไห ้มนั
ส่ือความหมายวา่เธอจะก้าวต่อไป ในโลกใบน้ี ใชไ่หม”
 ท้ายสุดน้ี อยากใหน่ิ้ง ๆ  แลว้รูสึ้กไปกับครนูะ เธอรอ้งไหไ้ด้นะ เวลาเธอรอ้งไห ้น่ันคือสัญชาตญาณการสู้ต่อและ Move On ตอน
เลก็ ๆ  ท่ีเธอลม้ลงมนัแค่เจบ็เองแต่เธอไมจ่ำาหรอกเธอก็ลม้แลว้ลม้อกีได้ แต่ตอนลกุข้ึนได้ซมินัน่าจำา เธอวา่ป่ะ เราน่ีโครตมพีลงัเลย ใชม่ัย้ 
อยา่ลมืทานขา้วตรงเวลา อยา่เครยีดเรื่องเรยีนออนไลน์ อยา่ทำาใหต้นเองไมม่คีวามหมาย เธอมค่ีามาก และเธอคือ “คนสหวทิยาการบ้าน
โดมท่ีโหมฮึกคึกคักและรกัประชาชน” จดหมาย 1-2 หน้า คงไมพ่อท่ีจะคยุกับพวกเธอใหห้มดส้ิน ไวม้โีอกาสเราจะเจอกันและรว่มด่ืมด่ำา
น้ำามติร กันท่ี  “วทิยาลยัสหวทิยาการบ้านโดม” บ้านหลงัเลก็ ๆ ท่ีอบอุน่ท่ีสุด  ออ่นแอก็แพไ้ป ออ่นไหวก็ทักมา 

เขียนที่บ้านปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร

จาก ครปู๊อ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชยัยุทธ ถาวรานุรกัษ์
รองคณบดีฝ่ายบรกิารวชิาการและส่ือสารองค์กร
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 ขอแสดงความยนิดีและยนิดีต้อนรบันักศึกษาใหมร่หสั 64 ทกุคนสู่วทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์การศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษานับเป็นชว่งเวลาแหง่การเปลีย่นแปลง
ท้ังระบบการเรยีนและการดำาเนินชวีติ เพราะฉะน้ันชว่งระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้จงึถือได้วา่เป็นชว่ง
เวลาท่ีนักศึกษาจะต้องพฒันาตนเอง ท้ังด้านความคิด ปัญญา และจติวญิญาณ ขอใหนั้กศึกษา
ทกุคนต้ังใจเพยีรพยายามอยา่งสม่ำาเสมอ บนพื้นฐานของการครองสติในการดำาเนินชวีติ พฒันา
ตนใหเ้พยีบพรอ้มท้ังด้านความรูท้างวชิาการ ด้านการปฏิบติัตนบนฐานคณุธรรมและจรยิธรรม 
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีสามารถนำาองค์ความรู ้ตลอดจนทักษะด้านต่าง ๆ รว่มบูรณาการ
เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

อาจารย์ วรรณวนัช อรณุฤกษ์

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
(ศูนย์ลำาปาง)

ยินดีต้อนรบัเพ่ือนผู้มาใหม่ทุกคนค่ะ
“จงปลกุไฟในตัวใหล้กุโชน และกัดฟันมุง่หน้าต่อไป”

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มภัีกดี

ผู้อำานวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์(ศูนย์ลำาปาง)
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สหวทิย์คือ…

สหวทิย์คือจติวญิญาณแหง่ธรรมศาสตร์
สหวทิย์คือธรรมชาติแหง่ความรู้

สหวทิย์คือฐานถ่ินแหง่วญิญู
สหวทิย์คือแนวชบููรณาการ

สหวทิย์คือเทาแดงสุดแกรง่กลา้
สหวทิย์คือฮูกท้าวชิชาขาน

สหวทิย์คือสิทธิส์รรค์ปัญญาชาญ
สหวทิย์คือปณิธานนำาทางไทย

สหวทิย์คือเสรมีใีดเหมอืน
สหวทิย์คือเหย้าเรอืนของเพื่อนใหม่

สหวทิย์คือมติรแท้แผ่อุน่ไอ
สหวทิย์คือหวัใจไวผู้กพนั

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โอฬาร รตันภักดี (รอ้ยกรอง)

ผู้อำานวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์

CIS
LECTURERS

ประจำาวทิยาลยัสหวทิยาการ

รายนามคณาจารย์
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รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
การศึกษา Ph.D.(Bioresources Science) 
  Mie University ,Japan
E-mail :  nsaifon@hotmail.co.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์
การศึกษา ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต (สหวทิยาการ)    
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
E-mail :  pittaya.lin@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส
การศึกษา ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาองักฤษเป็น 
  ภาษาต่างประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
E-mail :  medteflcu@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ชัยพิพัฒน์
การศึกษา ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สังคมศาสตรกั์บการพฒันา  
  (การใชท่ี้ดินและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
  อย่างยั่งยืน) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
E-mail :  khetrat_tu@windowslive.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
การศึกษา Ph.D (International Study, Graduate School 
  of Asia Pacific ) Waseda University ,Japan 
E-mail :  kickkujung501@yahoo.com

รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
การศึกษา Ph.D. (Social Welfare) Japan College of  
  Social Work, Japan
E-mail :  rungnapatu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.โขมสี มีภักดี
การศึกษา ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต (โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร)์  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร
E-mail :  Khomsee@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
การศึกษา Ph.D. (Earth & Environment) 
  University of Leeds,UK 
E-mail :  yinglukk@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล
การศึกษา Ph.D. (Surface, Interface and Materials) 
  University of Haute Alsace, France  
E-mail :  thirawan@tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ศิวริน เลิศภูษิต     
การศึกษา Ph.D in International Studies, GSAPs,  
  Waseda University, Tokyo, Japan 
E-mail :  tusivarin@gmail.com
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รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.วาสนา ละอองปลิว 
การศึกษา Ph.D. (Human Geography) Durham 
  University,UK  
E-mail :  lwasanala@.tu.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ โอฬาร รัตนภักดี
การศึกษา อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
E-mail :  olan217@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ เพ็ญศิริ พันพา 
การศึกษา พฒันาชมุชนมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
E-mail :  pen_ri@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ วัลลภ ทองอ่อน 
การศึกษา วทิยาศาสตรม์หาบัณฑิต  (ภมูศิาสตร)์ 
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
E-mail :  wallop1234@hotmail.com

รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

อาจารย์  ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ   
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรชัญา)  
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 E-mail :  Zenorota@gmail.com

อาจารย์  วรรณวนัช อรุณฤกษ์ 
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
E-mail :  wanwanataroonroek@gmail.com

อาจารย์  ดลวัฒน์  บัวประดิษฐ์
การศึกษา อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
E-mail :  d.buapradit@gmail.com  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 
การศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วาทวทิยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
E-mail :  chaiyut8@tu.ac.th

อาจารย์  ดร.สุมิตา สุภากรณ์      
การศึกษา Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)  
  Newcastle University,UK  
E-mail :  ruanpan@hotmail.com 
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อาจารย์  ชัยวุฒิ บุญเอนก     
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวติัศาสตรศิ์ลปะ)  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
E-mail :  bunachor@gmail.com

รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

อาจารย์  ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง
การศึกษา วทิยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต (การใชท่ี้ดินและการจดัการ 
  ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
E-mail :  iamvoradapa@gmail.com 

อาจารย์  Sun yingjie
การศึกษา Bachelor’s degree of Arts Program 
  in Thai Language. Yunan University 
  for Nationalities,Chaina. 
E-mail :  376199243@qq.com 

รายนามคณาจารยป์ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)
การศึกษา Master of Economics, Yunnan University, china 
E-mail :  Chw_pang@hotmail.com   

อาจารย์  วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์  (ลาศึกษาต่อ) 
การศึกษา รฐัศาสตรมหาบัณฑิต (การระหวา่งประเทศและการทตู) 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
E-mail :  viralbajra@gmail.com 

อาจารย์  ศิริศักดิ์  พูลสวัสดิ์ (ลาศึกษาต่อ)
การศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
E-mail :  sirisak.p@hotmail.com 

อาจารย์  วราพร แซ่จึง 
การศึกษา บัญชมีหาบัณฑิต บัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  Master Education Curriculum and teaching  
  Methodology, Beijing Language and  
  cultural University, Chiana 
E-mail :  zhouxiuli389389@outlook.co.th
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ประจำาวทิยาลยัสหวทิยาการ

รายนามเจา้หน้าท่ี
และคณะกรรมการนักศึกษา

รายนามเจ้าหน้าทีป่ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

นางสนธยา วิจิตรยืนยง (พี่ไก่)
ตำาแหน่ง หวัหน้างานบรกิารการศึกษา ศูนย์ลำาปาง
E-mail : V_sontaya@hotmail.com

นางสาววลิตพร จิโนทา (พี่อิ๋ม)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา
E-mail: a_walit@hotmail.com

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร (พี่อ้อน)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา  
E-mail: ufa_tu@hotmail.com

นางนิตยา เชี่ยวชาญ (พี่อ้อม)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา
E-mail: Gabrielle_mint@hotmail.com

งานบรกิารการศึกษา ศูนย์ลำาปาง
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รายนามเจ้าหน้าทีป่ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์ (พี่ฝ้าย) 
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา
E-mail: wasinun_fai@hotmail.co.th 

นายกันตภณ กุณาวงศ์ (พี่โย)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา
E-mail: apirakyo_tu@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินพร โกเมฆ (พี่จาม)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา  
E-mail: jam_socsci@hotmail.com

นายธนากร ต่ายจันทร์ (พี่แอร์)
ตำาแหน่ง นักวชิาการศึกษา
E-mail: pierrefansur@gmail.com 

งานบรกิารการศึกษา ศูนย์ลำาปาง

รายนามเจ้าหน้าทีป่ระจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ (พี่เจี๊ยบ) 
ตำาแหน่ง รกัษาการในตำาแหน่งหวัหน้างานบรหิารสำานักงาน 
    วทิยาลยัสหวทิยาการ ศูนย์ลำาปาง
E-mail: p.jurarak@gmail.com

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี (พี่อ้อย)
ตำาแหน่ง นักวชิาการเงนิและบัญชี
E-mail: aoy_pajaree@hotmail.com

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์ (พี่แนน)
ตำาแหน่ง เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  
E-mail:Chaising_nan@hotmail.com

นางกรรณิกา  สอนปาละ (พี่กุ้ง) 
ตำาแหน่ง เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
E-mail :  kkannika@tu.ac.th 

งานบรหิารสำานักงานวทิยาลยัสหวทิยาการ ศูนย์ลำาปาง
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รายนาม
คณะกรรมการ

นักศึกษา
ประจำาวทิยาลยัสหวทิยาการ

คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง ปีการศึกษา 2564

นางสาวนารากร บุญคง (เตย)
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการนักศึกษา
E-mail : narakorn.boo@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 086-3842785

นางสาวดารารัตน์ ศรีบุญนาค (ปลายฟ้า)
ตำาแหน่ง : รองประธานกรรมการนักศึกษา
E-mail : dararut.sri@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 089-6153603

นายปรมินทร์ ไชโย (ปิงปอง)
ตำาแหน่ง : รองประธานกรรมการนักศึกษา
E-mail : porramin.cha@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 062-4075445

นางสาวเบญจมาภรณ์ คังคะสุวรรณ (เอิร์น)
ตำาแหน่ง : เลขานุการ
E-mail : benchamaporn.kan@dome.tu.ac.th
เบอร ์: 099-3080550
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คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง ปีการศึกษา 2564

นางสาวปัทมา สันติสกุลวงศ์ (ปิ่น)
ตำาแหน่ง : เหรญัญิก
E-mail : pattama.sant@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 061-3846836

นางสาวพนิตสุภา สำาอางค์ (มิลค์)
ตำาแหน่ง : ประชาสัมพนัธ์
E-mail : phanitsupha.sam@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 064-8499070

นางสาวอัญชลี อยู่สบาย (บีม)
ตำาแหน่ง : สวสัดิการ
E-mail : anchalee.yus@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทร 097-9359834

นางสาวภินันท์ชญา สมคำา (มิ้นท์)
ตำาแหน่ง : วชิาการ 
E-mail : phinnuchaya.som@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ 089-4905044

คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง ปีการศึกษา 2564

งางสาวกัลยา ตังลี้ (โซเฟีย)
ตำาแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
E-mail : kanlaya.tun@dome.tu.ac.th 
เบอรโ์ทรศัพท์ : 063-6341938

นายปราณ เสารยะวิเศษ (ปราณ)
ตำาเเหน่ง : บำาเพญ็ประโยชน์
E-mail : pran.sao@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 091-8492601

นางสาววราภรณ์ แก้วประภา (ชินจัง)
ตำาแหน่ง : ศิลปวฒันธรรม
Email: waraporn.kaew@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทร 098-7966086

นางสาวพฤกษา วิชัยศรี (โตน)
ตำาแหน่ง : อนุกรรมการ
E-mail : pruksapa.wic@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ 096-7625967
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คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง ปีการศึกษา 2564

นางสาววิภาดา สุขอร่าม (ผักบุ้ง)
ตำาแหน่ง : อนุกรรมการ
E-mail : wipada.suk@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 0966976142

นางสาวทวีวรรณ สิทธิกาน (มด)
ตำาแหน่ง : อนุกรรมการ
E-mail : taweewan.sit@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 091-7916973

นางสาวลลิตา เกษมสุข (เอิร์น)
ตำาแหน่ง : อนุกรรมการ
E-mail : lalita.kas@dome.tu.ac.th 
เบอรโ์ทร : 062-8851071 

นางสาววริศรา ทองมาลา (เมย์)
ตำาแหน่ง : อนุกรรมการ
E-mail : varitsara.tho@dome.tu.ac.th
เบอรโ์ทรศัพท์ : 098-7697991

CURRICULUMS
หลักสูตร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

วทิยาลัยสหวทิยาการ
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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  
 รหสัของหลกัสตูร  : 25520051102782 

ชื่อหลกัสตูรภาษาไทย    : หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์  
        ชื่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ  : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies  

  of Social Science 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย        ชื่อเตม็  ศลิปศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ 
                                ชือ่ยอ่            ศศ.บ. (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์   

ภาษาองักฤษ    ชื่อเตม็  Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
                                ชื่อยอ่  B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
 
3. วิชาเอก  

3.1 จนีศกึษา (Chinese Studies) 
3.2 อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา (Greater Mekong Subregion Studies) 
3.3 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Resources Management) 
3.4 การพฒันาการท่องเทีย่ว (Tourism Development) 

 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
4.1 ปรชัญาและความส าคญั  
 ปรชัญา 
 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์เป็นศาสตรท์ีมุ่่งท าความเขา้ใจปรากฎการณ์ทางสงัคมแบบ

องค์รวม ดว้ยการบูรณาการวทิยาการในสาขาต่างๆ เพื่ออธบิายความเป็นไปของสงัคม ตลอดจนแก้ไข
ปญัหาสงัคมและพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 ความส าคญั 
         โดยเหตุทีส่ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมทัง้ภายในและระหว่างประเทศไดพ้ฒันา

เจรญิก้าวหน้าและมคีวามสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการและความเจรญิก้าวหน้านัน้   
ปญัหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมเพิม่ทวขีึ้น มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนคาบเกี่ยวและ           

มคีวามละเอยีดอ่อนมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ประกอบกบัเมื่อพจิารณาในระดบัพืน้ทีจ่ะเหน็ไดว้่าภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นภูมภิาคที่มคีวามโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรพัยากร เป็นต้น  
รวมทัง้เป็นพื้นทียุ่ทธศาสตรท์างด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธก์นั  
จ า เ ป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่ างสาขาที่ มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเขา้ใจ อธบิาย วเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาทัง้เชงิรบัและเชงิรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขา
เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้   

         ยิง่ไปกว่านัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรย์งัยดึมัน่ในพนัธกจิเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐั       
ในการขยายโอกาสทางการศกึษาออกสู่ภูมภิาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหนึ่ งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตรข์ึน้ โดยจุดเด่นของหลกัสูตร คอื การบูรณาการศาสตรแ์ขนงต่างๆ 
เขา้มาในการเรยีนการสอน ทัง้นี้เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและศกัยภาพในเชงิสหวทิยาการออกไปรบั
ใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่มีล ักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส                
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปญัหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและ
ระดบัชาตต่ิอไป 

4.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการ ตลอดจน                   

มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ  
(2) เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม อุดมการณ์ และจติส านึกออกสู่สงัคม 
(3) เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะสหวทิยาการอนัเป็นองคค์วามรูท้ีย่งัขาดแคลน 
(4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย        

ธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 
 

5. หลกัสตูร 
5.1 โครงสร้างหลกัสตูร 
     นักศึกษาจะต้องจดทะเบยีนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวชิา

ต่างๆ ครบตามโครงสรา้งองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ดงันี้ 
 
1) วิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1            21 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต 
 
 



คู่มือนักศึกษา 32 คู่มือนักศึกษา 33

 
2) วิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า            94 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาแกน              43 หน่วยกิต 
   2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ    27 หน่วยกติ 
   2.1.2 กลุ่มวชิาภาษา      6 หน่วยกติ 
   2.1.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ  
                   และภาคนิพนธ ์         10 หน่วยกติ 
  2.2 วิชาเอก       39 หน่วยกิต  
   2.2.1 วชิาเอกรว่ม      9 หน่วยกติ 
   2.2.2 วชิาเอกบงัคบั     30 หน่วยกติ 

   2.3 วิชาเลือก        12 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 

5.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลกัสตูร   
1) วิชาศึกษาทัว่ไป                                                    30 หน่วยกิต 
นกัศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป รวมแลว้ไมน้่อยกว่า 

30 หน่วยกติ ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่แบ่งเป็น 2   ส่วน คอื 
       1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1             21 หน่วยกิต  
    นกัศกึษาตอ้งเรยีนใหค้รบทัง้ 4 หมวด จ านวน 7 วชิา โดยแบ่งเป็น 
วชิาบงัคบั จ านวน 3 วชิา และวชิาบงัคบัเลอืกจ านวน 4 วชิา ดงันี้ 
             1. วชิาบงัคบั 3 วชิา  จ านวน  9 หน่วยกติ   
                       - หมวดสงัคมศาสตร ์      
                       มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแกป้ญัหา               3 (3-0-6) 
         TU 100 Civic Engagement  
              - หมวดภาษา        
                                             มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        3 (3-0-6) 
                           TU 050 English Skill Development             ไมน่บัหน่วยกติ 
                       มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
         TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
         มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ   3 (3-0-6) 
                                             TU 105 Communication Skills in English 
 
 
 

                                         2. วชิาบงัคบัเลอืก 4 วชิา  จ านวน 12 หน่วยกติ  
                                            -  หมวดสงัคมศาสตร ์  

                 มธ.101 โลก, อาเซยีน และไทย              3 (3-0-6) 
                                               TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                      

       มธ.109 นวตัรกรรมกบักระบวนคดิผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 
                                               TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 

    - หมวดมนุษยศาสตร ์
                 มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม              3 (3-0-6) 

                                                TU102 Social Life Skills                                      
       มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง  3 (3-0-6) 

                                                TU108 Self-Development and Management 
                                             - หมวดวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์

       มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื              3 (3-0-6) 
                                               TU 103 Life and Sustainability                                      

       มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปญัหา           3 (3-0-6) 
                                               TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

     - หมวดภาษา 
       มธ.106 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

                                                TU106 Creativity and Communication 
          1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต  
    - วิชาบงัคบั  2  วิชา                  6 หน่วยกิต 

สส.110 การคน้ควา้และเขยีนรายงานวชิาการ    3 (3-0-6)
    SI 110 Information Literacy and Report Writing 

          สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเขม้              3 (3-0-6) 
          SI 111 Intensive English Grammar 

- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา        3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   

     และวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
TU111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี 

และศลิปะการแสดง       3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts     
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มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่   3 (3-0-6)
                          TU 117 Development of Modern World     

มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 
      TU 121 Man and Society 

มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั     3 (3-0-6) 
TU122  Law in Everyday Life    
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy      
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน    3 (3-0-6) 
AS 125  Introduction to ASEAN                                     

2) วิชาเฉพาะ                            94 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน                                                         43 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ                       27 หน่วยกิต 

                    สส.201 วฒันธรรมศกึษา   3 (3-0-6) 
SI 201  Cultural Study 
สส.202 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์    3 (3-0-6) 
SI 202  Social Theory 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ              3 (3-0-6) 
SI 203  Economics for Interdisciplinary Studies 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ     3 (3-0-6) 
SI 204  Political  Science for Interdisciplinary Studies 

     สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ    3 (3-0-6) 
SI 205  Business Administration for Interdisciplinary Studies 

     สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา   3 (3-0-6) 
     SI 206   Environment and Development 
     สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้    3 (3-0-6) 

SI 207   Introduction to Law and Rule by Law 
สส.208 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสหวทิยาการ  3 (3-0-6) 
SI 208  Qualitative research for interdisciplinary studies 

 
 สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 

SI 209  Quantitative Research 
- กลุ่มวิชาภาษา                          6 หน่วยกิต 
เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดงัต่อไปนี้ 
- ภาษาองักฤษ 

    สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6)
   SI 211  English for Social Sciences 

     สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
     SI 212  English for Communication 
     หรอื 
     - ภาษาจีน 
    สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1    3 (3-3-6) 

SI 213  Basic Chinese 1 
สส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2    3 (3-3-6) 
SI 214  Basic Chinese 2 

หมายเหต ุ: ส าหรบันกัศกึษาทีจ่ะเลอืกสาขาวชิาเอกจนีศกึษา ต้องสอบได ้สส.213 ภาษาจนีเบือ้งต้น 1
และสส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2  

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัและภาคนิพนธ ์10 หน่วยกิต 
    1. วิชาบงัคบั 1 วิชา 
  สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน   3 (0-6-0) 
  SI 501  Community Participatory Field Work 
  2.วิชาบงัคบัเลือก 2 วิชา  โดยแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบดงัน้ี 

รปูแบบท่ี 1 
• สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ  3 (0-6-0) 

SI  502 Practicum in Interdisciplinary Studies 
• สส.500 ภาคนิพนธ ์     4 (0-8-0) 

SI  500 Directed Research 
 

 รปูแบบท่ี 2 
• สส.503 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา   1 (1-2-0) 

SI  503 Cooperative Education Preparation 
• สส.504 สหกจิศกึษา     6 (0-12-0) 

SI  504 Cooperative Education 
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2.2) วิชาเอก                                                                      39 หน่วยกิต  
 นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษาวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่งจากวชิาเอก  ดงันี้ 
  - จนีศกึษา 
   - อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
  - การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
  - การพฒันาการท่องเทีย่ว 

       2.2.1) วิชาเอกร่วม        9 หน่วยกิต 
     - รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและ                  
สาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  

สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SI 321 International Law       
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก     3 (3-0-6) 
SI 322 Asia in Global Context 
สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ                    3 (3-0-6) 
SI 323 International Economics 
 - รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร

ทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา    3 (3-0-6) 
SI 324 Concepts and Theories on Development 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 325 Social And Cultural Capital 
สส.326 การบรหิารและการจดัการองคก์ร   3 (3-0-6) 
SI 326 Organizational Management 
 2.2.2) วิชาเอกบงัคบั                30 หน่วยกิต 

- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
สส.331  ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั   3 (3-0-6) 
SI 331  Chinese for Everyday Use 
สส.332  การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา  3 (3-0-6) 

  SI 332   Readings in Chinese Studies 
                                        สส.333  ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี   3 (3-0-6) 
                                        SI 333  History and Civilization of China 
 สส.334  การเมอืงและการปกครองจนี    3 (3-0-6) 
                                      SI 334  Government and Politics of China  

                                         
                                        สส.335  จนีในเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6) 
                                      SI 335  China in the Global Economy 
                                      สส.336  สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั                3 (3-0-6) 
                                 SI 336   Society and Culture of Contemporary China 
                                        สส.431  ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี       3 (3-0-6) 
                                      SI 431   Security and Foreign Policy of China 
                                        สส.432  จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม            3 (3-0-6) 
                                      SI 432   China and Environmental Challenges  
                                      สส.433  จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์  

 และโลกาภวิตัน์                                       3 (3-0-6) 
                                      SI 433   Overseas Chinese : Migration, Identity,  

 and Globalization 
                                      สส.434  สมัมนาจนีศกึษา                                       3 (3-0-6) 
                                      SI 434   Seminar on Chinese Studies 

- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาค                   
ลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 

                                        สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่ง   
อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง    3 (3-0-6) 

                                        SI 341  Selected Readings in the Greater  
Mekong Subregion  

                                      สส.342  การเคลื่อนยา้ยและการอพยพขา้มแดน 
                                                   ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                               3 (3-0-6) 
                                      SI 342  Mobility and Cross-border Migration in  

the Greater Mekong Subregion 
                                      สส.343  การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศ 

 ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                              3 (3-0-6) 
                           SI 343  Politics and Government of the Greater 

 Mekong Subregion 
 สส.344  สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ 

          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงรว่มสมยั     3 (3-0-6) 
                                        SI 344   Society and Culture of Contemporary  

          the Greater Mekong Subregion 
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 สส.345   การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
                                                    ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง  3 (3-0-6) 
                                        SI 345   Trade and Investment in the Greater Mekong  
                                                    Subregion 
                                        สส.346   อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก                 3 (3-0-6) 
                                      SI 346   Greater Mekong Subregion in Global Context 
                                      สส.441   อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงกบัความทา้ทาย 

  ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม                                    3 (3-0-6) 
                                        SI 441    Mekong Subregion and Environmental  

  Challenges 
                                      สส.442   การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์

  และห่วงโซ่อุปทาน                                     3 (3-0-6) 
                                      SI 442    Logistics and Supply Chain Management 

  and Development 
                                      สส.443   ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภมูภิาค 

           ลุ่มแมน่ ้าโขง                                              3 (3-0-6) 
                                      SI 443    Information System for Mekong Subregion  

           Development  
                                        สส.444   สมัมนาอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา                 3 (3-0-6) 
                                      SI 444   Seminar on the Greater Mekong Subregion Studies 

- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

สส.351  คตชินสรา้งสรรค ์      3 (3-0-6) 
SI 351  Creative Folklore  
สส.352  กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 
           กบัการพฒันาสงัคม                         3 (3-0-6) 
SI 352  Group, Organization and Social Networks for Social  
           Development 
สส.353  การสื่อสารเพื่อการจดัการ                              3 (3-0-6) 
SI 353  Communication for Management 
สส.354  การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม  3 (3-0-6) 
SI 354   Human Capital Development and Social Entrepreneur 

 
สส.355  ลา้นนาศกึษา        3 (3-0-6) 
SI 355   Lanna Studies  
สส.356  การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 356  Socio – Cultural Resources Management  
สส.451  ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชนเพื่อบูรณาการ 
           สู่พพิธิภณัฑ ์                                   3 (3-0-6) 
SI 451   Historical and Community Archaeology  
           Management for Museology Integration 
สส.452  อุตสาหกรรมวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
SI 452  Cultural Industry 
สส.453  เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
           และวฒันธรรม                  3 (3-0-6) 
SI 453  Technology and Socio-cultural Resources Management 
สส.454  สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
           และวฒันธรรม                                              3 (3-0-6) 
SI 454  Seminar on Socio – Cultural Resources Management 
 - รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการพัฒนา                 

การท่องเท่ียว 
สส.361  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในบรบิท 
           แห่งยคุโลกาภวิตัน์                 3 (3-0-6)  
SI 361  Tourism Industry in Globalization Context 
สส.362  ภูมศิาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเทีย่ว       3 (3-0-6) 
SI 362   Geography and Tourism Resources 
สส.363  สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว        3 (3-0-6) 
SI 363   Sociology of Tourism 
สส.364  การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั       3 (3-0-6) 
SI 364   Contemporary Tourism Business Management 
สส.365  งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน            3 (3-0-6)  
SI 365  Tourist Guide and ASEAN Tourism 
สส.366  นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่ว  

 อยา่งยัง่ยนื         3 (3-0-6) 
SI 366   Policy and Plan for Sustainable Tourism Management 
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สส.461 กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว     3 (3-0-6)  
SI 461  Tourism and Hospitality Law 
สส.462 การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้ม 

การจดัการท่องเทีย่วในอนาคต       3 (3-0-6) 
SI 462  Creative Tourism and Trends of Tourism  
สส.463 เทคโนโลยกีบัพลวตัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว       3 (3-0-6) 
SI 463  Technology and Tourism Dynamic 
สส.464 สมัมนาการพฒันาการท่องเทีย่ว                         3 (3-0-6) 
SI 464  Seminar on Tourism Development 
2.3) วิชาเลือก                                   12 หน่วยกิต  

เลอืกอยา่งน้อย 4 วชิา จากวชิาต่อไปนี้ 
                                        สส.371 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในองคก์ร         3 (3-0-6) 

SI 371  Chinese for Organizational Communication 
สส.372  ภาษาจนีเพื่อการสมคัรงาน       3 (3-0-6) 
SI 372   Chinese for Job Application 
 สส.373  การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศ 

             อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง       3 (3-0-6) 
  SI 373  Urban and Rural in the Mekong Subregions 

สส.374  มหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้     3 (3-0-6) 
SI 374   Major Powers and Southeast Asia  
สส.375  ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่      3 (3-0-6) 
SI 375   Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376  หลกัการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม     3 (3-0-6) 
SI 376   Principles of Intercultural Communication 
สส.377  ภาษาองักฤษเพื่อธรุกจิท่องเทีย่ว     3 (3-0-6) 
SI 377   English for Tourism Business  
สส.378  จรรยาบรรณวชิาชพีมคัคุเทศก์      3 (3-0-6) 
SI 378   Professional Ethic for Tourist Guide 
สส.471  วฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี     3 (3-0-6) 
SI 471   Culture of Business Transactions in China  
 สส.472  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี      3 (3-0-6) 
 SI 472   Tourism Industry of China 
สส.473  ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์      3 (3-0-6) 
SI 473   Ethnicity State and Globalization 

สส.474  การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
SI 474  Tourism in Southeast Asia 
สส.475  มนุษย ์สงัคมและวฒันธรรมในวรรณกรรมและ    3 (3-0-6) 

     ภาพยนตร ์
SI 475  Man, Society and Culture in Literature and Film 
สส.476  ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน์      3 (3-0-6) 
SI 476   Food and Globalization 
สส.477  หลกันนัทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว     3 (3-0-6) 
SI 477   Principles of Recreation for Tourism 
สส.478  การบรหิารกจิกรรมและการฝึกอบรม     3 (3-0-6) 
SI 478   Activities and Training Management 

3) วิชาเลือกเสรี                                                             6 หน่วยกิต    
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์      

เป็นวชิาเลอืกเสรไีมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ  หรอืนักศกึษาอาจเลอืกศกึษารายวชิาทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการ
เปิดสอนเพื่อเป็นวชิาเลอืกเสรจีากวชิาดงัต่อไปนี้    

สส.381 เพศสภาวะและเพศวถิ ี       3 (3-0-6) 
SI 381  Gender and Sexuality  
 สส.382  ศลิปะจนี         3 (3-0-6) 
 SI 382   Chinese Art 

    สส.383  ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี     3 (3-0-6) 
SI 383   English for Careers 
สส.384  การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลู 

                                                    ทางสงัคมศาสตร ์       3 (3-0-6) 
SI 384   Skill Development in Presenting Information  

 of Social Sciences  
สส.385  ประเดน็ปจัจบุนัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI 385  Current Issues in International Relations 

     สส.386  ศลิปะกบัการจดัการ       3 (3-0-6) 
     SI 386   Arts and Management 
     สส.387  สวสัดกิารสงัคมศกึษา       3 (3-0-6) 
     SI 387   Social Welfare Studies 
     สส.388  ภูมทิศัน์วฒันธรรม       3 (3-0-6) 
     SI 388   Cultural Landscape 
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     สส.389  สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางสงัคมศาสตร์ 
       และมนุษยศ์าสตร ์      3 (3-0-6) 
     SI 389   Seminar on Specific Topics in Social Sciences  
       and Humanities  

หมายเหต ุ  1. วชิาเหล่านี้ไมส่ามารถนบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีด้ 
                   1.1 วชิาพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
                   1.2 วิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปทัง้ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่มีรหัสย่อเป็น “มธ”             
ทุกวชิา 
               2. วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีสามารถใช้วิชาอื่นๆ ที่เป็นไปตามความตกลงระดับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์บัต่างมหาวทิยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ โดยการเทยีบโอนหน่วยกติได้ 
 
6. การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญา สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์  

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้จงึจะมสีทิธิ
ไดร้บัอนุปรญิญา 

  1)ไดร้บัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
  2)ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษามาแลว้ ไมน้่อยกว่า 5 ภาคการศกึษาปกต ิ
  3)ไดศ้กึษาวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั รวม 30 หน่วยกติ 
  4)ไดศ้กึษารายวชิาเฉพาะของสาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 

   ไมน้่อยกว่า 57 หน่วยกติ  
      ไดแ้ก่ 1.วชิาแกน 33 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 27 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาภาษา   6 หน่วยกติ   
           2.วชิาเอก   24 หน่วยกติ 

5)ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ีไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 
 

 
 

 
 
 
 

 
7. แผนการศึกษา 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ      หรือ S/U 
มธ.105 
มธ.104   
มธ.100 

ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ (วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1) 
การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ (วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1) 
พลเมอืงกบัการลงมอืแกป้ญัหา (วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1) 

3 หน่วยกติ 
 3 หน่วยกติ 
   3 หน่วยกติ 

มธ.xxx วชิาบงัคบัเลอืก ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 (1) 3 หน่วยกติ 
มธ.xxx วชิาบงัคบัเลอืก ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 (2) 3 หน่วยกติ 
xxx วชิาบงัคบัเลอืก ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่2  3 หน่วยกติ 

รวม 12  15/18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ      หรือ S/U 
มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ (วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1) 3 หน่วยกติ 
มธ.xxx วชิาบงัคบัเลอืก ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 (3) 3 หน่วยกติ 
มธ.xxx วชิาบงัคบัเลอืก ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่1 (4) 3 หน่วยกติ 
สส.110 การคน้ควา้และเขยีนรายงานวชิาการ(วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่2)  3 หน่วยกติ 
สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเขม้ (วชิาบงัคบั ศกึษาทัว่ไปส่วนที ่2) 3 หน่วยกติ 

รวม 12/15 หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ:  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ             

(ไมน่บัหน่วยกติ) ในภาคเรยีนที ่1 จะมจี านวนหน่วยกติเป็น 9 หน่วยกติ จงึต้องลงเรยีน
วิชา มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ในภาคเรียนที่ 2 แต่ในกรณีที่
นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิามธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ ในภาคเรยีน
ที ่1 จะมจี านวนหน่วยกติเป็น 12 หน่วยกติ  
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ชัน้ปีท่ี 2 

 

ภาคเรียนท่ี 1 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.202       ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
   
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์ หรือ 3 หน่วยกติ 
สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1   3 หน่วยกติ 
   
   

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกติ 
สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ 3 หน่วยกติ 
สส.208 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสหวทิยาการ  3 หน่วยกติ 
   
สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ 3 หน่วยกติ 
สส.214 
สส.xxx 

ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2 
เลอืกเสร ี(1) 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดรู้อน  
สส.501   กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 

ชัน้ปีท่ี 3 รปูแบบท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 

สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก  3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.325           ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.331           หลกัไวยากรณ์จนี 3 หน่วยกติ 
สส.332           การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา 
สส.333           ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.341           การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่งอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.342           การเคลื่อนยา้ยและการอพยพขา้มแดน     ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
สส.343           การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.351           คตชินสรา้งสรรค ์ 3 หน่วยกติ 
สส.352           กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคมกบัการพฒันา 
สส.353           การสื่อสารเพื่อการจดัการ 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในบรบิทแห่งยคุโลกาภวิตัน์ 3 หน่วยกติ 
สส.362           ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
สส.363           สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว 

3 หน่วยกติ 

สส.xxx            วชิาเลอืก (1) 3 หน่วยกติ 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนท่ี 2 
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.326           การบรหิารงานองคก์ร 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.334           การเมอืงและการปกครองจนี 3 หน่วยกติ 
สส.335           จนีในเศรษฐกจิโลก 3 หน่วยกติ 
สส.336           สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.344           สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
                    รว่มสมยั 

3 หน่วยกติ 

สส.345           การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกติ 
สส.346           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม 3 หน่วยกติ 
สส.355           ลา้นนาศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.356           การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.364           การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
สส.365           งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน 3 หน่วยกติ 
สส.366           นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (2) 3 หน่วยกติ 
xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ภาคฤดรู้อน  
สส.502 
 

  ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ    3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ: ชัน้ปีที ่3 และ ชัน้ปีที ่4 แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบไดแ้ก่ 

รปูแบบท่ี 1  สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ และ สส.500 ภาคนิพนธ์ 
รปูแบบท่ี 2  สส.503 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา และ สส.504 สหกจิศกึษา 
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ชัน้ปีท่ี 4 รปูแบบท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี 3 หน่วยกติ 
สส.432           จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.433           จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์และโลกาภวิตัน์  3 หน่วยกติ 
สส.434           สมัมนาจนีศกึษา 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.441           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.442           การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกติ 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.444           สมัมนาอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดชีุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ์ 3 หน่วยกติ 
สส.452           อุตสาหกรรมวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.453           เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.454           สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.461           กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.462           การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการท่องเทีย่ว 
                    ในอนาคต 

3 หน่วยกติ 

สส.463           เทคโนโลยกีบัพลวตัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.464           สมัมนาการพฒันาการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (3) 
สส.xxx            วชิาเลอืก (4) 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
สส.500           ภาคนิพนธ ์                                                                             4 หน่วยกติ 

รวม 4 หน่วยกิต 

ชัน้ปีท่ี 3 รปูแบบท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 

สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
 

  
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก  3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.325           ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.331           ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 3 หน่วยกติ 
สส.332           การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา 
สส.333           ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.341           การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่งอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.342           การเคลื่อนยา้ยและการอพยพขา้มแดน     ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
สส.343           การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

 

 
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.351           คตชินสรา้งสรรค ์ 3 หน่วยกติ 
สส.352           กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคมกบัการพฒันา 
สส.353           การสื่อสารเพื่อการจดัการ 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

 
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในบรบิทแห่งยคุโลกาภวิตัน์ 3 หน่วยกติ 
สส.362           ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
สส.363           สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว 
 

3 หน่วยกติ 

สส.xxx            วชิาเลอืก (1) 3 หน่วยกติ 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนท่ี 2 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 

 
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.326           การบรหิารงานองคก์ร 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.334           การเมอืงและการปกครองจนี 3 หน่วยกติ 
สส.335           จนีในเศรษฐกจิโลก 3 หน่วยกติ 
สส.336           สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.344           สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
                    รว่มสมยั 

3 หน่วยกติ 

สส.345           การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกติ 
สส.346           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม 3 หน่วยกติ 
สส.355           ลา้นนาศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.356           การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.364           การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
สส.365           งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน 3 หน่วยกติ 
สส.366           นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (2) 3 หน่วยกติ 
xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 4 รปูแบบท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี 3 หน่วยกติ 
สส.432           จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.433           จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์และโลกาภวิตัน์  3 หน่วยกติ 
สส.434           สมัมนาจนีศกึษา 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.441           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.442           การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกติ 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.444           สมัมนาอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดชีุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ์ 3 หน่วยกติ 
สส.452           อุตสาหกรรมวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.453           เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.454           สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.461           กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.462           การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการท่องเทีย่ว 
                    ในอนาคต 

3 หน่วยกติ 

สส.463           เทคโนโลยกีบัพลวตัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.464           สมัมนาการพฒันาการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
 
สส.503           การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา 

 
1 หน่วยกติ 

สส.xxx            วชิาเลอืก (3) 
สส.xxx            วชิาเลอืก (4) 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนท่ี 2 
สส.504           สหกจิศกึษา                                                                             6 หน่วยกติ 
 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ค าอธิบายรายวิชา  
 
หมวดสงัคมศาสตร ์  
มธ.100   พลเมืองกบัการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
  ปลูกฝงัจติส านึก บทบาท และหน้าที่ความรบัผดิชอบของการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม
ในฐานะพลเมอืงโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวธิ ีเช่น การบรรยาย การอภปิรายกรณีศกึษาต่างๆ  
ดูงานเป็นต้น โดยนักศกึษาจะต้องจดัท าโครงการรณรงค ์เพื่อให้เกดิการรบัรู ้หรอืเกดิการเปลี่ยนแปลง 
ในประเดน็ทีส่นใจ  

            Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as               
a good global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of 
various case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to 
raise awareness or bring about change in an area of their interest.   
   
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World  
  ศกึษาปรากฏการณ์ที่ส าคญัของโลก อาเซยีนและไทย ในมติิทางการเมอืง เศรษฐกิจ 
สงัคมวฒันธรรม โดยใช้กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและระเบยีบวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ผ่านการอภปิรายและ
ยกตวัอย่างสถานการณ์หรอืบุคคลที่ได้รบัความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้า
ใจความซบัซ้อนที่สมัพนัธ์กนัทัง้โลก มจีติส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดมิและเปิดโลกทศัน์ใหมใ่หก้วา้งขวางขึน้ 

           Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in 
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and 
to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.  
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มธ.109              นวตักรรมกบักระบวนการคิดผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
TU.109               Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
            การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบ
ผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพฒันาธุรกจิ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมี
ประสทิธภิาพ การสรา้งคุณค่ารว่มเพื่อสงัคม 
 
           Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
 
มธ.121  มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 
TU121   Man and Society 
  ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม            
การเปลี่ยนแปลง และววิฒันาการของสงัคมอนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิง่แวดล้อม เทคโนโลย ี
และปจัจยัส าคญัอื่น ๆ วเิคราะหส์งัคมแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในสงัคม และความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมกบัสิง่แวดล้อม เสรมิสรา้งจรยิธรรม จติส านึก และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัสากล 
                      To study general characteristics of human societies, elements of social 
structures and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as 
environment, and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the 
relationship among elements within each society, and the relationship between society and 
environment.  To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national 
and international levels. 
 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 
TU122    Law in Everyday Life 
  ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะทีเ่ป็นแบบแผนความประพฤตขิองมนุษยใ์นสงัคม 
หลกัการพืน้ฐานของนิตริฐั (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัคุณธรรมของ
ประชาชน ความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทีพ่ลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ควรตอ้งรูท้ ัง้ในดา้นของสทิธ ิและในดา้นของหน้าที ่การระงบัขอ้พพิาทและกระบวนการยุตธิรรมของไทย 
หลกัการใชส้ทิธ ิหลกัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย โดยเน้นการศกึษาจากกรณตีวัอย่างทีเ่กดิขึน้จริงใน
ชวีติประจ าวนั 

                  To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in 
society. To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which 
are associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private 
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 
TU124   Society and Economy 
  แนวทางการศกึษาและการวเิคราะห์สงัคม และเศรษฐกจิในฐานะทีว่ชิานี้เป็นการศกึษา
ทางด้านสงัคมศาสตร ์แล้วน าสู่การวเิคราะหว์วิฒันาการของสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถงึอทิธพิลของวฒันธรรมและสถาบนัที่มต่ีอระบบสงัคม
เศรษฐกจิ 
                      To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.                
To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide.To emphasize the 
influence of culture and institutions on the social and economic system. 
 
อซ.125  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน      3 (3-0-6) 
AS125  Introduction to ASEAN 
  ประวตัขิองการก่อตัง้ และเป้าหมายของอาเซยีนตลอดจนภาพรวมดา้นสงัคม การเมอืง 
การปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก
อาเซยีน 
                     An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN 
community. It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and 
ideological aspects. 
  
หมวดมนุษยศาสตร ์  
มธ.102  ทกัษะชีวิตทางสงัคม       3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
  การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิต
วญิญาณซึ่งเป็นทกัษะส าคญัที่จะช่วยให้ประสบความส าเรจ็และใช้ชวีติในสงัคมอย่างเป็นสุขด้วยการ
พฒันาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจดัการความเครยีด การสร้างความมัน่คงทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรบัตวัเมื่อเผชญิกบัปญัหาทางด้านจติใจ อารมณ์ และสงัคม การ
เขา้ใจความหมายของสุนทรยีศาสตร ์การได้รบัประสบการณ์และความซาบซึง้ในความสมัพนัธร์ะหว่าง
ศลิปะกบัมนุษย ์ในแขนงต่างๆ ทัง้ทศันศลิป์ ดนตร ีศลิปะการแสดง และสถาปตัยกรรม 
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                      Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual 
needs ,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. 
Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional 
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. 
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 
 มธ.108          การพฒันาและจดัการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU 108            self-Development and Management  
        การจดัการและการปรบัเขา้กบัชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัท่ามกลางความหลากหลายและ
เสรภีาพ การพฒันาทกัษะทางสงัคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผน
อนาคต การพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสงบสุขและเคารพซึง่กนัและกนั 
               Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 
 
มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
TU111   Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมหิลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมปิญัญาไทย ตัง้แต่อดีต สยามประเทศ จนถึง
ประเทศไทย มุ่งเน้นประเดน็การสรา้งเอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของสงัคมและวฒันธรรม
ไทย ในบรบิทแห่งโลกาภวิฒัน์   “มกีารศกึษานอกสถานที"่ 
      To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days 
(known as the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as 
well as directions towards the development of Thai culture and society in the globalization 
context. (Field trips are obligatory) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มธ.116  มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) 
TU116   Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
  ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยศกึษาจากผลงานศลิปกรรมดา้นทศันศลิป์ ดนตร ีและศลิปะการแสดงซึง่เป็นสิง่แสดงถงึ
วฒันธรรมและพุทธปิญัญาของมนุษยชาต ิผู้เรยีนจะได้ประจกัษ์ในคุณค่าของศลิปะด้วยประสบการณ์
ของตน ได้ตรกึตรองและซาบซึ้งในสุนทรยีรส จากผลงานศลิปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกดิรสนิยม 
ความชื่นชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศลิปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่  ได้เรยีนรูถ้ึงอทิธพิล
ของศลิปะต่อค่านิยมและการด ารงชวีติของคนไทย 

          This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
  
มธ.117  พฒันาการของโลกสมยัใหม่      3 (3-0-6) 
TU117   Development of the Modern World 
  พัฒนาการของสังคมโลก ตัง้แต่ ค.ศ.1500 เ ป็นต้นมาจนถึงปจัจุบัน โดยเน้น
ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
อนัเป็นพืน้ฐานแห่งการเปลีย่นแปลงของโลกเขา้สู่สมยัใหม่ 
      To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.                  
An emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, 
society, culture, science and technology, leading to modern world changes. 
 
หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์  
มธ.103  ชีวิตกบัความยัง่ยืน       3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
  การด าเนินชวีติอย่างเท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของโลก เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่าง
พลวตั ของธรรมชาต ิมนุษย ์และสรรพสิง่ ทัง้สิง่แวดลอ้มสรรสรา้ง การใชพ้ลงังาน เศรษฐกจิ สงัคมใน
ความขดัแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติสู่ความยัง่ยนื    
     This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and 



คู่มือนักศึกษา 58 คู่มือนักศึกษา 59

the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and 
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the 
life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways 
for sustainable lifestyle modifications.   
 
มธ.107             ทกัษะดิจิทลักบัการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU 107              Digital Skill and Problem Solving  
          ทกัษะการคดิเชงิค านวณเพื่อการแก้ปญัหาและการพฒันาโอกาสใหม่ด้านสงัคมและ
เศรษฐกจิ ความสามารถในค้นหาและการเขา้ถงึสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การประเมนิความ
น่าเชื่อถอืของสารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใชแ้ละจรรยาบรรณ
ดา้นดจิทิลั การสื่อสารออนไลน์อยา่งมอืาชพี 
                 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new 
social and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information 
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage 
and professional online communication. 
 
มธ.143  มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม       3 (3-0-6) 
TU143   Man and Environment 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มในธรรมชาต ิโดยค านึงถงึความสมัพนัธแ์ละ
การอยู่ร่วมกนัของสิง่มชีวีติในสิง่แวดล้อมเพื่อใหเ้กดิสมดุลแห่งธรรมชาต ิรูจ้กัใช้ประโยชน์ และจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยนืตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ ี
ต่อมนุษยใ์นปจัจบุนัและอนาคต 
       To study the relationship between people and the environment by focusing on 
the coexistence of living things in a way that it creates balance, enhances optimal use, and 
helps to promote effective and long-lasting environmental management.  To discuss the 
impacts of scientific and technological development on the environment, society, and economy 
as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 
 
 
 
 
 

มธ.156  คอมพิวเตอรแ์ละการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น    3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
   หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพวิเตอร ์หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอเิลคทรอนิกส ์
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขัน้ตอนวธิ ีผงังาน การแทนข้อมูล วธิกีารการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรม การแกป้ญัหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสงู 
          Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, 
system and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design 
and development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
หมวดภาษา   
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 
TU 050  English Skill Development   ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบื้องต้น ได้แก่ การฟงั  การพูด การอ่าน การเขยีน          
เชงิบรูณาการ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
           Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English 
through an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a 
higher level. 
  
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณผ่านการตัง้ค าถาม การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์
และการประเมนิค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทศันคติ สมมติฐาน 
หลกัฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขยีน พฒันาทกัษะการเขยีนแสดงความ
คดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและการเขยีนเชงิวชิาการ รูจ้กัถ่ายทอดความคดิ และเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัมุมมอง
ของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
            Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques.   
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มธ.105  ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ     3 (3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English 
  พฒันาทกัษะการฟงั พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการ
สนทนาเพื่อ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวชิาการในศาสตรต่์างๆ             
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของนกัศกึษา 
        Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing 
on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension 
of academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication 
  กระบวนการคดิอย่างสรา้งสรรค์ โดยมกีารคดิเชงิวพิากษ์เป็นองค์ประกอบส าคญั และ
การสื่อสารความคดิดงักล่าวใหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งเหมาะสมตามบรบิทสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม 
ทัง้ในระดบับุคคล องคก์ร และสงัคม 
          Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well 
as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
สส.110       การค้นคว้าและเขียนรายงานวิชาการ        3 (3-0-6) 
SI  110       Information Literacy and Report Writing   
               หลักการค้นคว้าข้อมูล การก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการศึกษา                  
การทบทวนวรรณกรรม การอา้งองิ ตลอดจนขัน้ตอน รปูแบบ และทกัษะการเขยีนรายงานวชิาการ 
     Principles of research; information skills, research topic and objective design, 
delimitations, literature reviews, referencing as well as forms and academic writing skills. 
 

 
 
 
 
 

สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเข้ม 3 (3-0-6) 
SI  111 Intensive English Grammar  
                 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษในระดบัค า วล ีและประโยค ในบรบิทต่างๆ 
                 English grammar at the word, phrase, and sentence levels in different contexts. 

สส.201 วฒันธรรมศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  201 Cultural Study  

พฒันาการของแนวคดิทฤษฎีของส านักคดิต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวฒันธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ เ ป็นประเด็น                   
ทางวัฒนธรรม เช่น การแพร่กระจายของวฒันธรรมร่วมสมยั การไหลเวียนเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม           
ขา้มพรมแดน ความหลากหลายทางวฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย เป็นตน้ 

Development of theories from various schools of thought on the basics of cultural 
studies, including the study of national and international socio-cultural issues such as, the 
convergence of modern cultures, cultural movement across borders, cultural diversity and sub-
cultures. 
 
สส.202 ทฤษฎีสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  202 Social Theory  

พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สาระส าคัญ ข้อถกเถียง                   
ขอ้วจิารณ์ทีม่ต่ีอทฤษฎทีางสงัคมศาสตรต์ัง้แต่ทฤษฎยีุคคลาสสกิ จนถงึทฤษฎหีลงัสมยัใหม่ ตลอดจน
การใชแ้นวคดิและทฤษฎใีนการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สงัคม 
         Development and history of social thoughts and theories, substance, debates, and 
criticism of social theories from classical to postmodern theories, applying concepts and 
theories to understand social phenomena 
 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI  203 Economics for Interdisciplinary Studies  

หลักทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรม           
การแข่งขนัในตลาดต่างๆ แนวคดิความล้มเหลวของตลาด บทบาทของภาครฐัในการแทรกแซงตลาด  
รายไดป้ระชาชาต ิระบบการเงนิและการธนาคาร นโยบายการเงนิและการคลงั ความส าคญัของการค้า
และการเงนิระหว่างประเทศ และขอ้โต้แยง้ระหว่างการคา้เสรกีบัการปกป้องตลาด นอกจากนัน้จะศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกจิและปจัจยัอื่นๆ เช่น การเมอืง กฎหมาย สงัคม วฒันธรรม และประเพณ ี 
เพื่อใหเ้ขา้ใจปญัหาเศรษฐกจิอยา่งมบีรูณาการระหว่างมติต่ิางๆ มากขึน้ 

The general macro and micro economic principles that covers the topics of 
consumer behavior; production and capital; the manufacturer behavior; structure and 
competition in the market places; the concept of market failure; the role of market intervention 
by the government; national income; banking and financial systems; monetary and fiscal policy; 
the importance of trade and international finance; the controversy between free trade and 
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market protection. Furthermore, the course also aims to study the relationship between 
economics and other factors such as, political, legal, socio-cultural, and traditional factors in 
order to gain an understanding of the economic issues from various dimensions. 
 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI  204 Political  Science for Interdisciplinary Studies  

พื้นฐานทางรฐัศาสตร์คลอบคลุมปรชัญาและทฤษฏีทางการเมอืง โครงสร้างและระบบ
การเมอืง สถาบนัทางการเมอืง การปกครอง รฐั อ านาจ และ การต่างประเทศ การศกึษามุ่งเน้นการท า
ความเขา้ใจและการประยุกต์ใชอ้งคค์วามรูท้างรฐัศาสตรก์บัสงัคมศาสตรแ์ขนงอื่นๆ ภายใต้กระบวนการ
คดิแบบสหวทิยาการ 
                 Fundamentals of political science; political philosophy and theories, political system 
and structure, political institutions, government, states, powers and international affairs. The 
course focuses on understanding and applying the knowledge of political science to other social 
sciences based on the multidisciplinary perspective. 
 
สส.205 การบริหารธรุกิจเพ่ือสหวิทยาการ 3 (3-0-6) 
SI  205 Business Administration for Interdisciplinary Studies  

ความหมาย ลกัษณะ รูปแบบ ของธุรกิจ รวมทัง้หลกัการพื้นฐานทางการบรหิารธุรกิจ    
ซึ่งประกอบด้วย การจดัการ การตลาด การเงนิ และการบัญชี นอกจากนัน้จะศึกษาปจัจยัทางด้าน
เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สงัคม วฒันธรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกจิ ทัง้นี้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาวชิาอื่นๆ ต่อไป 

The meaning, characteristics and structure of business including the basic 
principles of administration which consist of management, marketing, finance and accounts. 
Aside from these topics, the course focuses on the study of economic, political, social, and 
cultural factors, which affect businesses and can be applied to the study of other disciplines. 
 
สส.206 ส่ิงแวดล้อมกบัการพฒันา  3 (3-0-6) 
SI  206 Environment and Development  

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมโลก การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลย ี พรอ้มทัง้วเิคราะห์สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมในปจัจุบนั ทัง้ใน
ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

 
 

The relationship between environment and development focusing on global 
environmental change, population growth, economic growth and technological progress. 
Analysis of causes and consequences of specific environmental problems and possible 
solutions at local, national, regional and global levels. 
 
สส.207 หลกันิติธรรมและกฎหมายเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
SI  207 Introduction to Law and Rule by Law  
                  ความหมาย บ่อเกดิ และววิฒันาการของกฎหมาย ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบักฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์กฎหมายมหาชนและหลกันิตธิรรม ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบักฎหมายอาญา ความรูเ้บือ้งต้น
เกี่ยวกบักฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวติประจ าวนั กฎหมายที่สมัพนัธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสงัคมในสถานการณ์ปจัจุบนั  
                  The meanings, sources and evolutions of law; the introduction to civil and 
commercial law, public law and the rules of law; the introduction to criminal law; and the 
introduction to international law. The essence of law for daily use and the law relating to social 
phenomena in the current situations. 
 
สส.208  การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือสหวิทยาการ 3 (3-0-6) 
SI  208  Qualitative research for interdisciplinary studies  

รากฐานทางปรชัญาของการวิจยัเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และแนวทางในการศึกษาวิจัย           
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในการวิจยั               
เชงิคุณภาพ 

Philosophical foundations of qualitative research methodology. Key research 
strategies and principles for research design in qualitative research. Key techniques for data 
collection, analysis and discussion in qualitative research. 

 
สส.209 การวิจยัเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  209 Quantitative Research  

       ปรชัญา หลกัการ และกระบวนการขัน้ตอนของการวิจยัเชิงปรมิาณ ตัง้แต่การก าหนด
ค าถามการวจิยั การตัง้สมมตฐิาน รวมทัง้สามารถสรา้งและทดสอบเครื่องมอืวดัเพื่อน าไปใช้ในการฝึก
ปฏบิตักิารวจิยัเชงิปรมิาณ การประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  ตลอดจนการวเิคราะห ์ตคีวาม
ขอ้มลู การน าเสนอผลการศกึษา และการเขยีนรายงานการวจิยั 

       Quantitative research philosophy, principles and procedures; research design and 
implementation concerning research questions, hypothesis and research tools; data analysis 
using a software package; data interpretation, research report and presentation. 
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สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 
SI  211 English for Social Sciences  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ. 105 
กลวธิกีารอ่านที่ใช้ในการอ่านงานเขยีนที่มเีน้ือหาด้านสงัคมศาสตร์ ฝึกโครงสรา้งภาษา 

วเิคราะห์เนื้อหา สรุปสิง่ที่อ่าน ศกึษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขยีนย่อหน้า และฝึกทกัษะการ
เขยีนในระดบัยอ่หน้า 

Prerequisite: TU105 
Reading strategies used for reading texts in the field of social sciences; practice of 

the language structure; the content summary and analysis; paragraph organizations and 
patterns of paragraph development; practice of skills in paragraph writing. 
 

สส.212 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
SI  212 English for Communication  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ. 105 
ฝึกการออกเสยีงภาษาองักฤษที่ถูกต้อง ฝึกทกัษะการฟงัและการพูดตามสถานการณ์

ต่างๆในชวีติประจ าวนั 
Prerequisite: TU 105 
Practice of English pronunciation; listening and speaking skills in everyday use. 

 
 

สส.213 ภาษาจีนเบือ้งต้น 1 3 (3-0-6) 
SI  213 Basic Chinese 1  

ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารด้วยภาษาจนีกลาง  เรยีนรู้การออกเสยีงที่ถูกต้องตาม
ระบบพนิอนิ  ฝึกฝนการเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ300 ตวัจากวงค าศพัทแ์ละบทสนทนาทัว่ไป ฝึกฝน
การอ่านควบคู่ไปกบัฝึกการสนทนา ตลอดจนท าความเขา้ใจในโครงสรา้งไวยากรณ์ระดบัพืน้ฐาน 

Study the basic communication in Mandarin Chinese. Practice the correct 
pronunciation based on Pinyin. Practice writing approximately 300 Chinese characters from 
vocabularies and general dialogues, as well as understanding of the basic level of grammatical 
structures. 

 
 
 
 
 
 

สส.214 ภาษาจีนเบือ้งต้น 2 3 (3-0-6) 
SI  214 Basic Chinese 2  
                  ตวัอกัษรจนีเพิม่ขึน้ประมาณ 500 ตวัอกัษร พรอ้มทัง้เรยีนรูท้กัษะการ ฟงั พูด อ่านและ
เขยีนจากบทสนทนาและรปูประโยคทีซ่บัซ้อนขึน้ ตลอดจนศกึษาโครงสรา้งไวยากรณ์ทีส่ าคญั ๆ  โดย
วงค าศพัทค์รอบคลุมกจิกรรมดา้นการเดนิทาง  การท่องเทีย่ว การกฬีา สุขภาพและทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ           
                 Study additional 500 Chinese characters, including practice the listening, 
speaking, reading and writing skills from the more complex dialogues and sentences. Study the 
major grammatical structures and vocabularies concerning travel, tourism, sports, health, 
housing, and so on. 
 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI  321 International Law  

ที่มาและหลกัเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ สิง่ที่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  เขตแดนของรฐั  ทะเลหลวง  องคก์ารของรฐัในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  กจิการ
ระหว่างประเทศ  การระงบัขอ้พพิาทระหว่างประเทศ  สงคราม ความเป็นกลาง 

The study of the sources and basic principles of international law; functions of 
international law; territorial boundaries; the high seas; government agencies concerning 
international relations; international affairs; settlement of disputes; war; neutrality. 
 

 
 
 
 
 

สส.322 เอเชียในบริบทโลก                    3 (3-0-6) 
SI  322 Asia in Global Context  
                  ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ทัง้ทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจ ความร่วมมอืในระดบัโลกและระดบัภูมภิาค ทัง้ในกรอบพหุภาคแีละทวภิาค ีเช่น องค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) องคก์ารการคา้โลก (WTO) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
(APEC) อาเซยีน+3 (อาเซยีน+ จนี เกาหล ีและญีปุ่น่) และกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (GMS) 
                   The importance of Asia.  Roles and foreign policies in politics and economy.     
The  Asian  countries engagement under multilateral and bilateral co-operations such as United 
Nations, World Trade Organization, Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN plus three 
(ASEAN+China, Korea, and Japan) and the Greater Mekong Sub-regions. 
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สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI  323 International Economics  

ความรู้เบื้องต้นของทฤษฏกีารค้าระหว่างประเทศ พฒันาการของทฤษฎกีารค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับ
ดุลการช าระเงนิ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 

 Introduction of international trade theories; development of international trade 
theory; international trade policy; international economic organizations; economic integration; 
introduction of international monetary theories: balance of payment; adjustment process of 
balance of payment; foreign exchange market; exchange rate determination. 
 
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพฒันา 3 (3-0-6)     
SI  324 Concepts and Theories on Development  
                 ความหมาย  หลกัการ  ปรชัญา  แนวคดิ  ทฤษฎ ีอุดมการณ์  และทางเลอืกของการพฒันา
จากส านักคดิทางสงัคมศาสตรต่์าง ๆ มุ่งพจิารณาถงึความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งระหว่างปจัจยัทางกายภาพ 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืงที่มผีลต่อการพฒันา ยุทธศาสตร์การพฒันา และผลกระทบจาก 
การพฒันา 
                 The meaning, principles, philosophy, ideology and choices of development from the 
various schools of thought in social studies. The course considers the relationship between 
economic, social, cultural, political, physical factors that affect development; Development 
strategies and the impacts of development. 
 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  325 Social And Cultural Capital  

ความหมาย แนวคดิ มโนทศัน์ และองคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม  
โดยชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างของทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมกบัทุนทางเศรษฐกจิ ตลอดจนชีใ้หเ้หน็
บทบาทของทุนทางสงัคมและวฒันธรรมส าหรบัน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาสงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ 
และระดบัประเทศ 

Definitions, concepts and the differences between socio-cultural capital and 
economic or business capital, including social and cultural capital support. Students will also 
study the role of social and cultural capital for developing society at local and national levels. 
 
 
 

สส.326 การบริหารและการจดัการองคก์ร 3 (3-0-6) 
SI  326           Organizational Management   

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี การบรหิารงานองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร  
วเิคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการและการพฒันาองค์กร การออกแบบองค์กร การประเมนิผล 
รวมถงึแนวทางการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพขององคก์ร  

The ideas, theories and concepts of organization management. The course is an 
interdisciplinary study of various environmental aspects of the organization that affect individuals 
and groups and cause shifts in organizational behavior. The course aims to apply this study to a 
more effective enterprise management and improve efficiency and satisfaction in the 
organization. 
 
สส.331 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6)     
SI  331 Chinese for Everyday Use  

ศัพท์และส านวนภาษาจีนขัน้กลางที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันจากสถานการณ์ต่างๆ              
ซึง่ครอบคลุมการคา้  การบรกิาร การศกึษา การเงนิ การธนาคาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ฯลฯ  ทัง้น้ีมุ่งเน้นการฟงัเพื่อจบัใจความร่วมกบัการดูวดีทีศัน์ รวมถงึการสนทนาเพื่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้
อยา่งเป็นธรรมชาตแิละถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  
                 Intermediate-level Chinese vocabularies and idioms in daily life under various 
situations, including commerce, service, education, finance, banking, information technology and 
communication; practice of listening skills through video viewing to grasp the main ideas of the 
messages; conversation practice to communicate with others naturally and correctly in terms of 
grammar. 
 
สส.332 การอ่านภาษาองักฤษด้านจีนศึกษา 3 (3-0-6)     
SI  332 Readings in Chinese Studies.  
                 บทความภาษาอังกฤษจากวารสารและบทความในหนังสือ เพื่อสร้างความเคยชินกับ
ศพัทเ์ทคนิค แนวคดิ และเนื้อหาทีเ่กีย่วกบัจนีศกึษา 
                 English articles from academic journals and book chapters to familiarize students 
with terms, concepts, and subject matters on Chinese studies 
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สส.333 ประวติัศาสตรแ์ละอารยธรรมจีน                 3 (3-0-6)     
SI  333 History and Civilization of China  

อารยธรรมและพฒันาการทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของจนี ตัง้แต่ยุค
ก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึการปฏวิตัสิงัคมนิยมใน ค.ศ. 1949 
                 Civilization and development of Chinese politics, economy, society, and culture 
from the prehistoric era to the Socialist Revolution in 1949.     
 
สส.334 การเมืองและการปกครองจีน  3 (3-0-6) 
SI  334 Government and Politics of China  

การเมอืงและการปกครองของจนีตัง้แต่ ค.ศ.1949 ผูน้ า สถาบนั และองคก์รทางการเมอืงที่
ส าคญั ปญัหาของระบบการเมอืงจนีและการปรบัตวั  

Chinese politics and government since 1949; major political leaders, institutions 
and organizations; problems in China’s political system and its adaptations.  
 
สส.335 จีนในเศรษฐกิจโลก 3 (3-0-6)     
SI  335 China in the Global Economy  
                  ระบบเศรษฐกิจจนีตัง้แต่ ค.ศ.1949 บทบาททางเศรษฐกิจของจนีในเวทโีลก ตลอดจน
ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างจนีกบัไทย  
                   Chinese economic system since 1949; economic roles of China on the world 
stage; Sino-Thai economic relation 
 
สส.336 สงัคมและวฒันธรรมของจีนร่วมสมยั 3 (3-0-6) 
SI  336 Society and Culture of Contemporary China  

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของจนีตัง้แต่ ค.ศ. 1949 ภายใต้บรบิททาง
การเมอืงและเศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ของรฐักบัสงัคม ผลกระทบ
ของโลกาภวิตัน์ที่มอีทิธพิลต่อปจัเจกบุคคล และการปรบัตวัของสถาบนัทางสงัคมและวฒันธรรมที่
ส าคญั 

Socio-cultural changes in China since 1949 under the context of politics and 
economy; socio-cultural structure; state-society relations; impacts of globalization on 
individual lives; adaptation of major social and cultural institutions. 

 

 
 
 
 

สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเร่ืองอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI  341 Selected Readings in the Greater Mekong Subregion  

เรยีนรู้ค าศพัท์ วล ีส านวน และรูปประโยคเพื่อใช้ในการอ่านบทความภาษาองักฤษที่มี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

English vocabulary, terms and concepts related to the Greater Mekong Subregion 
studies. Reading English academic work on various aspects of the Greater Mekong Subregion 
studies. 

 
 
 
 
 
 

สส.342 การเคล่ือนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI  342 Mobility and Cross-border Migration in the Greater  Mekong  

Subregion   Mekong Sub-region 
 

ปรากฏการณ์ เงื่อนไข และผลกระทบของการเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนใน           
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทของโลกาภิวตัน์และความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการเมอืงในภูมภิาค            
โดยครอบคลุมทัง้รูปแบบดัง้เดมิของการเคลื่อนย้าย (แรงงานไร้ฝีมอื ผู้พลดัถิ่น) และการเคลื่อนย้าย         
ในรูปแบบใหม่ อาท ิแรงงานทกัษะสูง นักศกึษา ผู้เกษียณอายุ) ; ความท้าทายของรฐัและสงัคมในการ
รบัมอืและจดัการกบัการเคลื่อนยา้ย 

Phenomenon, conditions, and impacts of mobility and cross-border migration in the 
Greater Mekong Sub-region in the context of globalization and regional political and economic 
cooperation, including both traditional forms of mobility (low-skilled migration and refugee) and 
new types of mobility (high –skilled, student, retirement migration); Challenges the state and 
society encounter in dealing with and managing mobility and migration. 

 
สส.343 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI  343 Politics and Government of the Greater Mekong  Subregion  
                ภูมหิลงัทางประวตัิศาสตรต์ัง้แต่การเกดิระบบรฐัสมยัใหม่จนถงึยุคปจัจุบนั โครงสรา้งทาง
การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

Historical contexts; from the origin of modern state system until present; political, 
governmental of the Greater Mekong  Subregion .  
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สส.344 สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ร่วมสมยั  

3 (3-0-6) 

SI  344 Society and Culture of Contemporary the Greater Mekong 
Subregion 

 

การเปลี่ยนแปลงในทางสงัคมและวฒันธรรมของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ภายใต้บรบิททาง
การเมอืงและเศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรม การเรยีนรูล้กัษณะเด่นทางสงัคมวฒันธรรม และ
การสรา้งสรรคว์ฒันธรรมเพื่อความรว่มสมยั 

Socio-cultural changes in Greater Mekong Subregion under the context of politics and 
economy. Study of structure, outstanding features and creativity of Socio-cultural. 

 
สส.345 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง 
3 (3-0-6) 

SI 345 Trade and Investment in the Greater Mekong Subregion  
                 เศรษฐกจิของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง บทบาทของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจิและองค์การระหว่าง
ประเทศทีม่ต่ีอกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และการบรกิาร 
รวมทัง้โอกาสและลู่ทางการคา้ และการลงทุนของไทยในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
                 The economy of the Greater Mekong Subregion; international economic cooperation 
in the Greater Mekong Subregion; the roles of the superpower and international organization in 
the Greater Mekong Subregion in terms of economy, trade, investment and service, as well as 
trade opportunities. And Thailand's investment in the Greater Mekong Subregion. 
 
สส.346 อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทโลก 3 (3-0-6) 
SI  346 Greater Mekong Subregion in Global Context Mekong Sub-region  Mekong Sub-region  

ความส าคญัของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง บทบาทของตวัแสดงส าคญั ทัง้ดา้นการเมอืงและ
เศรษฐกจิความรว่มมอืในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคทัง้ในกรอบพหุภาคแีละทวภิาค ี

The Importance of the Greater Mekong Subregion; Roles of key actors in Politics 
and economy; Countries engagement under multilateral and bilateral co-operations. 

 
 
 
 
 
 

สส.351 คติชนสร้างสรรค ์                       3 (3-0-6)     
SI  351 Creative Folklore  

ความหมาย พฒันาการ และขอบข่ายของคติชนวทิยา ประเภทและลกัษณะของคติชน                   
ทัง้วรรณกรรมมุขปาฐะ วฒันธรรมวตัถุ การละเล่นและศลิปะการแสดงพืน้บา้น รวมไปถงึความเชื่อและ
ประเพณีพธิกีรรมพื้นบ้าน อีกทัง้การบูรณาการคติชนกับศาสตร์ ศิลป์ และการจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนแนวคดิทีเ่กี่ยวกบัคตชินสรา้งสรรค์ เช่น การสบืทอดคตชินในบรบิทใหม่
ของสงัคมไทยปจัจุบนั คติชนประยุกต์ คติชนสมยัใหม่ในสื่อสมยัใหม่ คติชนกบัการตีความและสร้าง
ความหมายใหม ่และการน าคตชินไปใชเ้พื่อสรา้งมลูค่าเพิม่หรอืสรา้งอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่หรอือตัลกัษณ์
ชาตพินัธุ ์เป็นตน้ 

The meaning, development, scope, type and characteristics of folklore from 
literature to Verbal Folklore, Material Folklore, Performing Folklore, and Customary Folklore, as 
well as the integration of folklore and other disciplines and social and cultural resources 
management. Concepts of creative folklore, such as the transmission of folklore in the current 
Thai contexts; applied folklore; modern folklore in modern media; folklore and interpretation; 
folklore usage for make value added or local identity and ethnic identity. 

 
สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6)     
SI  352 Group, Organization and Social Networks for Social 

Development 
 

                 แนวคดิ ความหมาย องคป์ระกอบของกลุ่ม เครอืข่ายทางสงัคม และองคก์รภาคประชาชน
ความส าคญัและความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพฒันากลุ่มและเครอืข่ายสู่การสร้างองค์กรภาค
ประชาชน การเสรมิพลงั การหนุนเสรมิทางสงัคม การสร้างและพฒันาเครอืข่าย ภาคีความร่วมมอื 
รวมถึงการเสริมพลังขององค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่กระบวนการขบัเคลื่อนทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง ทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการจดัการ.   
                The role of organizations and social networks for both national and international 
communities. The subject includes a study of the creation and development of networks, 
cooperation between political Parties to strengthen the power of corporations which leads to 
more social, economical and political processes that affect change and management.  
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สส.353 การส่ือสารเพ่ือการจดัการ  3 (3-0-6)     
SI  353 Communication for Management  
                 หลกั แนวคิด ทฤษฎีในการสื่อสารขัน้ต้น กิจกรรมการสื่อสาร สถานการณ์การสื่อสาร 
บรบิทการสื่อสาร องคป์ระกอบการสื่อสาร เครื่องมอืการสื่อสาร กลยุทธก์ารจดัการการสื่อสาร การตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ เพื่อการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวัฒนธรรมในยุค
โลกาภวิตัน์ 
                 The principles, concepts and theories essential to the study of basic 
communication. Students will also explore communication strategies, marketing, and public 
relation concepts essential to the development of socio-cultural resources management. 

 
สส.354 การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม                       3 (3-0-6)     
SI  354 Human Capital Development and Social Entrepreneur    

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม                  
การวพิากษ์แนวคดิ ทฤษฎดีงักล่าว การศกึษาถงึการพฒันาทุนมนุษยใ์นรปูแบบ/โมเดลต่างๆ รวมไปถงึ
ศกึษาบทบาทของผูป้ระกอบการทางสงัคมในแวดวงทีห่ลากหลาย อาท ิการศกึษา, สุขภาพ, สิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสงัคมกับการ
ประเดน็อื่นๆ อาท ิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ, การพฒันาทีย่ ัง่ยนื, ตลาดแรงงาน, นโยบายการศกึษา 
ผ่านการศกึษาประสบการณ์ของไทยและต่างประเทศ 
                  Concept and theory related to human capital development and social entrepreneur 
and concept criticism. To study model of human capital development and role of social 
entrepreneur in various fields i.e. education, health, and environment. To study of relationship 
between human capital development, social entrepreneur and other issues such as economic 
growth, sustainable development, labor market, educational policy through the experiences of 
Thailand and other countries. 

 
สส.355 ล้านนาศึกษา                       3 (3-0-6)     
SI  355 Lanna Studies  

การก่อตวัและพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม ศลิปวทิยาการ ภูมปิญัญา  ระบบเศรษฐกจิ 
การเมอืงการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกลเ้คยีงทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั ความรุ่งเรอืงของรฐัอาณาจกัรจนกระทัง่ถึงยุคสิ้นสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในล้านนา   
การผนวกรวมกับรัฐส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมทัง้การจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมและเกยีรตภิูมลิ้านนา  เพื่อการพฒันาที่
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

 

 
The emergence and development of cultures and societies, arts and sciences, 

local wisdoms, and economic systems of Northern communities in Thailand and neighboring 
countries; the kingdoms’ prosperity, the decline of Lanna dynasties, the consolidated as a 
tributary state, as well as the socio-cultural management for restoring Lanna’s glory, and local 
development. 

 
สส.356 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม                       3 (3-0-6)     
SI  356 Socio – Cultural Resource Management  
                  พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม                      
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิรวมถงึบทบาทของภาครฐั องคก์ร หน่วยงาน และภาคส่วนอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และผลกระทบจากการพฒันาและการจดัการในรปูแบบต่างๆ  
                 The development and concepts of socio-cultural resource management at national 
and international levels. The course focuses on the role of government agencies, organizations 
and other sectors in socio-cultural resource management; as well as the impacts of 
development and management. 

สส.361 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริบทแห่งยคุโลกาภิวตัน์                       3 (3-0-6)     
SI  361 Tourism Industry in Globalization Context  
                  ความหมายและววิฒันาการของการท่องเทีย่วทัง้ในระดบัสากล ภูมภิาคและประเทศไทย 
องคป์ระกอบ ทรพัยากรการท่องเทีย่ว องคก์ร ธุรกจิ สถานการณ์ ผลกระทบ แนวโน้ม รปูแบบ กจิกรรม
การท่องเทีย่ว ตลอดจนพลวตัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของโลก เอเชยี อาเซยีน และประเทศไทย  
                  The meaning and evolution of tourism at national, international levels; regional  
and elements; tourism resources; tourism organizations; tourism business, tourism contexts, 
impacts, trends, types of tourism; activities; and dynamics of tourism industry in Thailand , 
ASEAN , Asia  and around the world. 
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สส.362 ภมิูศาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเท่ียว                       3 (3-0-6)     
SI  362 Geography and Tourism Resources  
                   ความหมาย ความส าคญั พฒันาการ และความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรแ์ละทรพัยากร
การท่องเที่ยว ที่มคีวามส าคญัต่อการก้าวล ้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อมนุษยชาติทัง้ทางด้าน
สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม การเมอืง รวมถงึผลกระทบและการแก้ไขปญัหาอนัส่งผลต่อการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
                   Definitions, significance, development, and relationship between geography and 
tourism resources that play an important role to the next step of tourism industry and human 
being; concerning sociology, economy, culture, politics; including impacts and problem solutions 
toward sustainable tourism development. 

 
สส.363 สงัคมวิทยาการท่องเท่ียว                       3 (3-0-6)     
SI  363 Sociology of Tourism  
                  ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของสงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว  ตลอดจนการศกึษา
ถงึแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าความเขา้ใจ วพิากษ์ ตรวจสอบกระบวนการคดิใน
การจดัการท่องเทีย่ว การศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้อภปิรายใหเ้หน็ประเดน็ทางสงัคม
วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งการจดัการท่องเทีย่ว 

The definition, principles and significance of sociology of tourism.  Sociological 
theories and concepts to understand, examine and criticize the tourism management. 
Discussion on tourism management in the sociological aspects. 

 
สส.364 การจดัการธรุกิจท่องเท่ียวร่วมสมยั                       3 (3-0-6)     
SI  364 Contemporary Tourism Business Management  
                แนวคดิการจดัการธุรกจิน าเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตวัของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของธุรกจิท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิการท่องเทีย่ว  
               Concepts of tourism business management ; various work practices within the 
industry; the changes and adaptation of tourism business; the relationship between the tourism 
business structure and other types of business related to the tourism business; to develop the 
competency of tourism business entrepreneurs. 
 
 
 
 

สส.365 งานมคัคเุทศกก์บัการท่องเท่ียวในอาเซียน                       3 (3-0-6)     
SI  365 Tourist Guide and ASEAN Tourism  
                ความหมาย บทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของมคัคุเทศก์ การพฒันาบุคลิกภาพ 
วาทศิลป์ ปฏภิาณไหวพรบิ และมนุษยสมัพนัธ์ที่พงึประสงค์ ขัน้ตอนการปฏบิตัิและเทคนิคในการน า
เที่ยวและการป้องกนัปญัหาที่เกี่ยวขอ้ง จรรยาบรรณ กฎหมายและพระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวข้องทัง้ไทย
และต่างชาต ิโดยมุง่เน้นการฝึกปฏบิตัจิรงิในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

Definition, roles, and responsibilities of a tour guide. Personality development, 
oratory, ingeniousness, and human relationship for a desirable tour guide. Practical and 
operational processes for touring and prevention of related issues. Professional ethics, laws and 
related acts for Thais and foreigners.    

 
สส.366 นโยบายการวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
SI  366 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management  
                 แนวคิดและการก าหนดนโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและการจดัการการท่องเที่ยวในระดบัต่าง ๆ โดยบูรณาการมติิทางวฒันธรรม 
สิง่แวดล้อม การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม บทบาทของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เทคนิคการวเิคราะห์นโยบาย 
หลักการวางแผน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การน าแผนและโครงการสู่การ
ปฏบิตักิารประเมนิและวดัผล การผลกัดนัโครงการสู่ความส าเรจ็ ศกึษาจากกรณตีน้แบบ  
                 Study approaches and tourism policy; application of sustainable tourism development 
approaches; planning and tourism management in multilevel; integration of cultural dimension, 
environment, politics, economy and society; roles of stakeholders; policy analysis and critical 
techniques; principles of policy planning; procedures of strategic plans and projects; 
implementation of plans and projects into action; assessment and evaluation; study from the best 
practice in sustainable tourism management and development. 

 
สส.371 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในองคก์ร                       3 (3-0-6)     
SI  371 Chinese for Organizational Communication  
                  ศกึษาค าศพัทแ์ละบทสนทนาทีใ่ชใ้นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองคก์รและระหว่างองคก์ร 
เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการให้สมัภาษณ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงการสื่อสารให้เหมาะกบัคู่
สนทนาหรอืสถานการณ์  เน้นพฒันาทกัษะการฟงั การสนทนา   การอ่านจบัใจความและเขยีนจดหมาย
โตต้อบสัน้ ๆ  รวมทัง้ฝึกฝนการถ่ายทอดความคดิและการน าเสนอประเดน็ต่าง ๆ 
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                  Vocabularies and dialogues used in communication with others within the 
organization and between organizations such as the meeting, negotiation and interviewing; use 
of appropriate vocabularies and dialogues with different people or circumstances; emphasis on 
the improvement of listening, conversation, reading comprehension and short correspondence 
writing skills; practice to express ideas and opinions on various issues. 

 
สส.372 ภาษาจีนเพ่ือการสมคัรงาน                       3 (3-0-6)     
SI  372 Chinese for Job Application  
                  เนื้อหาในประกาศรบัสมคัรงาน รวมถงึขอ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัหน่วยงานและต าแหน่งงาน 
เรยีนรูก้ารเขยีนประวตัส่ิวนตวัและใบสมคัรงาน ฝึกการสมัภาษณ์งานจากสถานการณ์จ าลอง ตลอดจน
เรยีนรูค้ าศพัทแ์ละรปูประโยคทีจ่ าเป็นเพื่อการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสมคัรงาน 
                  Job recruitment, including basic information about the company’s profile and job 
positions; writing CV/resume and filling job application forms; interview simulations; essential 
vocabularies and patterns for job application. 

สส.373 การพฒันาเมืองและชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค                
ลุ่มแม่น ้าโขง 

                      3 (3-0-6)     

SI  373 Urban and Rural in the Mekong Subregions  
แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื พฒันาการของเมอืงและชนบทในประเทศลุ่มน ้าโขง ตัง้แต่

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง นโยบายรฐั และปจัจยัอื่นๆ รวมทัง้โครงสรา้งทางสงัคมทีเ่อื้อใหเ้มอืงมี
การเตบิโตอย่างรวดเรว็ ตลอดจนวเิคราะห์สภาพปญัหาและที่มาของความเหลื่อมล ้า ช่องว่างระหว่าง
เมอืงกับชนบท อันก่อให้เกิดปญัหาอื่นๆ ตามมา และแนวทางการแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล ้าจาก            
การพฒันาดงักล่าว 
                   Sustainable development of urban and rural areas in China and the Greater 
Mekong Subregion countries concerning the factors on changes of state policy and other 
supportive elements of the rapid progress; analyzing the causes of inequality between urban 
and rural areas and the solutions. 

 
 
 
 
 
 
 

สส.374 มหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                       3 (3-0-6)     
SI  374 Major Powers and Southeast Asia  
                  ความร่วมมอืและความขดัแยง้ระหว่างมหาอ านาจกบัประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
อทิธพิลของมหาอ านาจต่อการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรมของภมูภิาค 
                   Cooperation and conflict between the Great Powers and Southeast Asian 
countries. The influence of the Great Powers on political, economic and socio-cultural changes 
of the region. 

 
สส.375 ประชาสงัคมและประชาธิปไตยท้องถ่ิน 3 (3-0-6) 
SI  375 Civil Society and Local Democratic Governance  

เปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
(representative democracy) กบัประชาธปิไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง (self - governed 
democracy) ววิฒันาการของรฐัและประชาสงัคม ความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่มต่ีอสงัคม 
ระหว่างรฐักบัประชาสงัคม การสรา้งส านึกแห่งความเป็นพลเมอืง ความสมัพนัธร์ะหว่างประชาสงัคมกบั
การพฒันาประชาธปิไตยในสงัคมไทย 

The topics of focus in the course include the comparison of the systems of 
government between a representative democracy and a self-governed democracy, the evolution 
of State and Civil Societies; the division of powers and responsibilities in society between State 
and Civil Societies; creating a sense of citizenship; and the relationship between Civil Society 
and democracy development in Thai society. 

 
สส.376 หลกัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  376 Principles of Intercultural Communication  

หลกั แนวคดิ ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ หลกัจติวทิยาวฒันธรรม บรบิทแวดล้อม
และความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรมในบุคลกิภาพการสื่อสาร ดา้นวจันภาษา และอวจันภาษา ตลอดจน
กระบวนการเขา้สู่และปรบัตวัในวฒันธรรมธรรมใหม ่รวมถงึการฝึกอบรมทางวฒันธรรม 
                 Concepts, theories, definitions, elements, related psychology, contexts, and socio-
cultural differences concerning verbal and non-verbal communication; the process of adjustment 
into a new culture; as well as other cultural practices. 
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สส.377 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจท่องเท่ียว                       3 (3-0-6)     
SI  377 English for Tourism Business  
                  วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้มธ.105 
                 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว  การให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเทีย่วเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว  ทีพ่กั  การเดนิทาง   การแนะน าทวัร ์และการเขยีนก าหนดการ
เดินทาง  พฒันากลวิธีการพูดสื่อสารที่จ าเป็นส าหรบังานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
                 Prerequisite: TU 105 
                  Practice of English skills for communicating in tourism business; giving information 
to tourists about tourist attractions, accommodations, travel and transportation including 
recommending tours and planning an itinerary; development of effective oral communication 
strategies needed for various aspects of work in tourism. 

 
สส.378 จรรยาบรรณวิชาชีพมคัคเุทศก ์ 3 (3-0-6) 
SI  378 Professional Ethic for Tourist Guide  

ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกจิท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ระเบยีบพธิกีารเข้า
ออกราชอาณาจกัรไทยและพธิกีารทางศุลกากร ระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการท่องเทีย่วในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

Definition and significance of professional ethics, code of conducts for service 
providers, code of conducts for tourism business; law for tourism; arrival and departure 
regulations in the Kingdom of Thailand and customs formalities; tourism regulations in Thailand 
and foreign countries.  

 
สส.381 เพศสภาวะและเพศวิถี 3 (3-0-6) 
SI  381 Gender and Sexuality  

                         แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัเพศสภาวะและเพศวิถีศึกษา ตลอดจนพฒันาการของ
ประเดน็การศกึษาเกีย่วกบัเพศสภาวะ และเพศวถิใีนอดตีถงึปจัจบุนั 
         Concept and theory related to gender and sexuality. Development of the study of 
gender and sexuality issues from the past to the present.  
 
 
 
 

สส.382 ศิลปะจีน 3 (3-0-6) 
SI  382 Chinese Art  

ความหมาย บ่อเกดิและประเภทของศลิปะจนีทัง้วจิติรศลิป์และประยุกต์ศลิป์ รวมถงึปจัจยั
และบรบิทที่มผีลต่อการสรา้งสรรคง์านศลิปะ เช่น จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม วรรณกรรม  
ดุรยิางศลิป์และนาฏศลิป์ เป็นตน้ 
                   Definitions, sources and categories of Chinese fine arts and applied arts; factors 
and context leading to art creation, e.g. painting, sculpture, architecture, literature, music and 
performing arts. 

 
สส.383 ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6) 
SI  383 English for Careers  

โครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในส านกังานและการตดิต่อธุรกจิ 
The structure, vocabulary and language functions used for communication in office 

and business transactions. 
 
สส.384 การพฒันาทกัษะการน าเสนอข้อมูลทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  384 Skill Development in Presenting Information of Social 

Sciences 
 

หลกัการและวธิปีฏบิตัใินการน าเสนอขอ้มูลทางสงัคมศาสตรใ์นรูปแบบของการเขยีนและ
การพดู ไดแ้ก่ การเขยีนสารคดปีระเภทต่าง ๆ การเขยีนบทความวชิาการ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์การพูด
รายงาน การสมัมนา และการอภปิราย เป็นตน้ 

Principles and practice of writing and speaking skills related to the presentation of 
social sciences information, such as writing various categories of non-fiction; writing academic 
articles; creative writing; oral presentation, contributing at seminars and discussions, etc. 

       
สส.385 ประเดน็ปัจจบุนัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
SI  385 Current Issues in International Relations  

ความหมายและความสมัพนัธ์ของการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม พฒันาการการเมอืงระดบั
สากล  การเมอืงและการปรบัตวัของประเทศพฒันาและก าลงัพฒันาระบบเศรษฐกจิโลก   ผลกระทบของ
โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธข์องระบบโลกในปจัจบุนั 

Meaning and relations among politics, economy, and society; the development of 
international politics, politics and adjustment of developed countries and developing countries; 
global economic system; impacts of globalization on economy; and the current world-system. 
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สส.386 ศิลปะกบัการจดัการ 3 (3-0-6) 
SI  386 Arts and Management  

ความหมาย พฒันาการ ประเภท และลกัษณะของศลิปะ รวมทัง้ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมที่เป็นปจัจยัก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ เอกลกัษณ์ และภูมปิญัญาในการ
สรา้งสรรคง์านศลิปะรปูแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาและการจดัการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

Resources, environment, society and culture, belief and religion as a factor 
essential to make an inspiration in creating various forms of industrial crafts. 

 
สส.387 สวสัดิการสงัคมศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  387 Social Welfare Studies  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม สถานการณ์ปญัหาด้านสวัสดิการใน
สงัคมไทย นโยบายสวสัดกิารทัง้ในระดบัรฐัและชุมชน ประเดน็เชงิวพิากษ์ต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมใน
ประเทศไทยผ่านกรณศีกึษา 

Concepts and theories related to social welfare; social welfare problems in 
Thailand; welfare policies at national and local levels; case studies on criticism of social welfare 
in Thailand. 

 
สส.388 ภมิูทศัน์วฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  388 Cultural Landscape  

ความสมัพนัธข์องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตกิบัมนุษย ์การพฒันาเพื่อสรา้งความเจรญิ
งอกงามทางคุณค่าและความส าคญัตามกระบวนการจดัการภูมทิศัน์วฒันธรรม 

 Relationship between nature and human; development of the value and 
significance through management process of cultural landscape. 

 
สส.389 สมัมนาหวัข้อเฉพาะทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  389 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and 

Humanities      and Humanities 
 

                     การศกึษา วเิคราะห ์และอภปิรายหวัขอ้เฉพาะทางสงัคมสาสตรแ์ละ/หรอืมนุษยศาสตร ์
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษา โดยส ารวจองคค์วามรูแ้ละทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้
ดงักล่าว 
                 Studies,analyses and discussions on specific topics in social sciences and/or 
humanities, depending on the agreement between lecturers and students; survey of knowledge 
and related theories. 

 

สส.431 ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจีน 3 (3-0-6) 
SI  431 Security and Foreign Policy of China   

ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศจนีตัง้แต่ ค.ศ. 1949 บทบาทของตัวแสดงต่างๆ         
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่มผีลต่อความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ รวมทัง้ประเดน็ส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คงและการต่างประเทศของจนี 

Security and foreign policy of China since 1949; the role of domestic and external 
actors in Chinese security and foreign policy; major issues in China’s security and foreign 
affairs.  
  

   
สส.432 จีนกบัความท้าทายทางด้านส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
SI  432 China and Environmental Challenges  

     สถานการณ์ปจัจุบนัของความกดดนัทางด้านสิง่แวดล้อมในจนี ความเชื่อมโยงระหว่าง
การคุกคามสิง่แวดลอ้มและความอยูด่มีสีุขของมนุษย ์ความทา้ทายในการเผชญิกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ในอนาคต การเตรยีมพรอ้ม การปรบัตวัและการยนืหยดักบัการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม 

     Current environmental pressures in china and the linkage between environmental 
threat and human well-being; future environmental challenges, preparation, adaptation and 
resilience to environmental changes. 

 
สส.433 จีนโพ้นทะเล : การย้ายถ่ิน อตัลกัษณ์และโลกาภิวตัน์  3 (3-0-6) 
SI  433 Overseas Chinese : Migration, Identity, and Globalization  

การกระจายตวัของคนเชือ้สายจนี พฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวจนีโพน้
ทะเลทัว่โลก ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนเหล่านี้กบัประเทศทีอ่ยู่อาศยัและประเทศจนี และการมาถงึของ
ชาวจนีใหมใ่นศตวรรษที ่21    
                  Chinese diaspora; development and changes of overseas Chinese communities 
around the world; relations with their host countries and China; the arrival of new Chinese 
immigrants in the 21st century.      

 
สส.434 สมัมนาจีนศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  434 Seminar on Chinese Studies  

ประเด็นปญัหาหรือความท้าทายที่เกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาของประเทศจีน ทัง้ด้าน
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ 
                  Problems and challenges associated with the development of China in terms of  
politics, economy, society, culture, environment and foreign relations. 
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สส.441 อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัความท้าทายทางด้านส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
SI  441 Mekong Subregion and Environmental Challenges  

สถานการณ์ปจัจุบนัของความกดดนัทางดา้นสิง่แวดลอ้มในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ความ
เชื่อมโยงระหว่างการคุกคามสิง่แวดล้อมและความอยู่ดมีสีุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชญิกบั
ปญัหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลง
สิง่แวดลอ้ม 

Current environmental pressures in the Greater Mekong Subregion and the linkage 
between environmental threat and human well-being; future environmental challenges, 
preparation, adaptation and resilience to environmental changes. 
 
สส.442 การพฒันาและการจดัการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 3 (3-0-6) 
SI  442 Logistics and Supply Chain Management and 

Development 
 

                ความหมาย โครงสรา้ง ลกัษณะ ตลอดจนความส าคญัและการจดัการระบบโลจสิตกิส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ทัง้นี้เพื่อการบรหิารจดัการในดา้นการเคลื่อนยา้ย ไหลเวยีน และความเชื่อมโยงของสนิคา้
และบรกิาร ตลอดจนขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ระหว่างสถานที่เพื่อให้มปีระสทิธภิาพด้านต้นทุนและเวลาใน
การตอบสนองต่อความตอ้งการและการพฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนั 
                 The meaning, structure, characteristics, as well as the importance and 
management of logistics and supply chain, for managing the circulation and transfer of goods 
and services.  Including various information between institutes that provides time and cost 
efficiency in response to the competitive advantage. 
  
สส.443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพฒันาในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 (3-0-6) 
SI  443 Information System for Mekong Subregion 

Development 
 

                 การเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพฒันา การวางแผนและการตดัสนิใจ 
                   Understanding and utilization of information system for planning and decision making 
development. 
 
 
 
 
 

สส.444 สมัมนาอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา        3 (3-0-6)     
SI  444 Seminar on the Greater Mekong Subregion Studies  

ประเดน็ปญัหาหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกี่ยวการพฒันาและความเปลี่ยนแปลงกบัอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้ าโขง ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคม  วัฒนธรรมและ
สิง่แวดลอ้มของกลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

Selected problems and issues related to the development and changes occurring in 
the Greater Mekong Subregion including politics, international relations, economy, society, culture, 
and environment. 

 

 
สส.451 ประวติัศาสตร ์และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการสู่

พิพิธภณัฑ ์
                      3 (3-0-6)     

SI  451 Historical and Community Archaeology Management 
for Museology Integration 

 

                ศกึษาแนวคดิ คุณค่า บทบาทและความส าคญัขององคค์วามรูด้า้นประวตัศิาสตร ์ทรพัยากร
ทางโบราณคด ีและพพิิธภณัฑ์ การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ ทรพัยากรทาง
โบราณคดี และพิพิธภณัฑ์ เพื่อการอนุรกัษ์และพฒันา โดยมกีระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชน 
น าไปสู่การจดัการอยา่งยัง่ยนื (มกีารศกึษานอกสถานที)่ 
                The study of concepts, values,role and principles of history; archaeological 
resources and Museology. Integration of historical, archaeological resources management and 
Museology for conservation and development. Participation of the community leading to 
sustainable management. (Field study is required) 
  
สส.452 อตุสาหกรรมวฒันธรรม                       3 (3-0-6)     
SI  452 Cultural Industry  
                แนวคิดมโนทัศน์  การนิยามความหมายของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมวฒัฯธรรมในสงัคมตะวนัตกและสงัคมตะวนัออก  วฒันธรรมในฐานะปรมิณฑลใหม่แห่ง
ความรว่มมอืทัง้ในระดบัประเทศและสากล เศรษฐกจิสรา้งสรรคก์บัสนิคา้ทางวฒันธรรม การสรา้งภายใต้
และพืน้ทีใ่หแ้ก่สนิคา้ทางวฒันธรรม 
                Concepts and definitions of cultural industry; the development of Western and 
Eastern cultural industries; culture as new boundary of national and international co-operation; 
creative economy and cultural products; as well as cultural products opportunities. 
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สส.453 เทคโนโลยีกบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  453 Technology and Socio-cultural Resources Management  

ศกึษาและพฒันารปูแบบเทคโนโลยแีละสื่อในรูปแบบต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์กบัการพฒันา
กจิกรรมการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

Study and develop various forms of technology and media for socio-cultural 
resources management 

 
สส.454 สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  454 Seminar on Socio - Cultural Resources Management  

ประเด็นปญัหาส าคญัหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม โดยการใช้แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่            
การน าเสนอประเดน็ปญัหาในรปูแบบเวทสีมัมนา รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการถกประเดน็
ปญัหาต่างๆ 

Critical issues or issues of interest relating to socio-cultural resource management. 
The course focuses on the concepts and theories as a means to the study and research 
phenomena, the main issues are then presented by the students in a seminar, including 
brainstorming and discussion of various issues. 
 
สส.461 กฎหมายเก่ียวกบัธรุกิจบริการและการท่องเท่ียว                   3 (3-0-6)     
SI  461 Tourism and Hospitality Law  

ความส าคญัและสาระส าคญัของระเบยีบและกฎหมายเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
เช่น  พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์  พ.ร.บ. คนเข้าเมอืง   
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิ พ.ร.บ. สถานบรกิาร   พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา   พระราชก าหนด
ภาษกีารเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร  พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุและพพิธิภณัฑส์ถาน
แห่งชาต ิ พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ พ.ร.บ.โรงแรม  พ.ร.บ. จดัหางานและ
คุม้ครองคนหางาน  ประมวลรษัฎากร  และพ.ร.บ.ศุลกากร เป็นตน้ 

The study of significance and essence of the legislations and regulations related to 
the tourism industry, e.g. Tourism Authority of Thailand Act; Tourism and Tourist Guide Business 
Act; Immigration Act; National Park Service Act; Entertainment Place Act; Pattaya City 
Administration Act; Royal Decree regarding Tax when Leaving the Kingdom ; Act on Ancient 
Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums; Enhancement and Conservation of 
National Environmental and Quality Act; Hotel Act; Employment and Job Seeker Protection Act; 
The Revenue Code and Customs Act. 

 

สส.462 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการ
ท่องเท่ียวในอนาคต 

3 (3-0-6) 

SI  462 Creative Tourism and Trends of Tourism  
                  ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ที่ส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวในปจัจุบันและอนาคต  โดยใช้การ
ท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทีมุ่่งเน้นประสบการณ์ตรงของนักท่องเทีย่วใน
พืน้ทีเ่ป็นกรณศีกึษาวเิคราะห ์รวมถงึการพจิารณาแนวโน้มของรปูแบบของการท่องเทีย่วอื่นๆในอนาคต 
                  Study a trend of creative tourism; economic and socio-cultural change which 
impacts on new travel objectives at present and in the future; trends of travel activities focusing 
on direct cultural experience at the tourist attractions; trends of tourism and tourism 
management; creative tourism activities development process. 

 
สส.463 เทคโนโลยีกบัพลวตัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  463 Technology and Tourism Dynamic  
                  ความหมาย ความส าคญั บทบาท พฒันาการ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข การส่งเสรมิ
และความสมัพนัธร์ะหว่างเทคโนโลยรี่วมสมยัและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อมวลมนุษยชาตทิัง้ในอดตี 
ปจัจบุนัและอนาคต ในรปูแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ  
                  Definitions, significance, roles, development, impacts, solution, implementation, and 
relationship between contemporary technology and tourism industry toward human civilization in 
the past and at present in the forms of media. 

 
สส.464 สมัมนาการพฒันาการท่องเท่ียว                 3 (3-0-6) 
SI  464 Seminar on Tourism Development  

น าเสนอ ร่วมแสดงความคดิเห็น และถกเถียงในประเดน็ปญัหาส าคญัในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วรว่มสมยัในประเทศไทยและสากล ศกึษาดงูานในสถานทีก่รณศีกึษา พฒันาการศกึษาสู่งานวจิยั
เพื่อแสวงหาการแกไ้ขปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่ว ผ่านงานวจิยั การน าเสนอรปูแบบ
โพสเตอรแ์ละปากเปล่า สู่สาธารณะ    

Presentations, participations and debates on current topics of contemporary 
tourism development in Thailand and other countries; educational trip to the case-study area; 
Students will research for solutions to the problems and impacts on the tourist destinations by 
means of research paper, poster and oral presentation to public.                   
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สส.471 วฒันธรรมการด าเนินธรุกิจในจีน 3 (3-0-6) 
SI  471 Culture of Business Transactions in China  
                 แนวคดิ ปรชัญาและวฒันธรรมจนีทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อทศันคตใินการด าเนินธุรกจิของ
ชาวจนี การสรา้งความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกจิระหว่างชาวจนีกบัชาวต่างชาต ิรวมทัง้การน าแนวคดิ
ระบบสงัคมนิยมแบบจนี (Socialism with Chinese characteristics) มาปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ  
                 Chinese notion, philosophy and culture that impact directly on attitudes of Chinese 
about doing business. Building business relationships between Chinese and foreigners. Applying 
Socialism with Chinese characteristics for doing business in China. 
 

 

สส.472 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของจีน 3 (3-0-6) 
SI  472 Tourism Industry of China  

ความหมายและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี การจดัการและการส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี รวมไป
ถึงบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้ในและต่างประเทศจนี 

Definition and elemenst of tourism industry; policies related to tourism industry of 
China; management and promotion of tourism industry of China; impacts on economy, society, 
culture, nature and environment in both domestic and international areas. 

 
สส.473 ชาติพนัธุ ์รฐั และโลกาภิวตัน์ 3 (3-0-6) 
SI  473 Ethnicity State and Globalization  

การก่อเกิด  พฒันาการ  และการแพร่กระจายของกลุ่มชาติพนัธุ์ส าคญัในเอเชีย  รวมถึง
แนวคดิทฤษฎทีางชาตพินัธุศ์กึษา ตลอดจนศกึษาถงึการก่อก าเนิดของรฐัชาต ิพฒันาการของโลกาภวิตัน์ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างโลกาภวิตัน์กบัทอ้งถิน่  ตลอดจนผลทีต่ามมาของการปะทะประสานกนัระหว่างกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ 

The origin, development and diffusion of the important ethnic groups in Asia; 
theories and concepts of ethnic studies; the roots and development of nation-state, 
globalization, relationship between globalization and localization; effects of the articulation 
between ethnic groups, state and globalization. 

 
 
 
 
 

สส.474 การท่องเท่ียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้               3 (3-0-6) 
SI  474 Tourism in Southeast Asia 

แหล่งท่องเทีย่วและทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่ าคญั อภปิรายประเดน็ปญัหาและอุปสรรคของ
การจดัการธุรกจิท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลีย่นแปลง การปรบัตวัของธุรกจิท่องเที่ยวที่มบีทบาทต่อ
สถานการณ์การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
                   The main travel and tourism resources; discussions about the barriers and obstacles 
of the business administration, operation, change, adaptation of  the tourism which impact on the 
situation of tourism in Southeast Asia. 

 
สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  475 Man, Society and Culture in Literature and Film  

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร ์ โดยเน้นศกึษาชวีติมนุษยท์ีส่มัพนัธก์บับรบิททางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้วรรณกรรมและ
ภาพยนตรใ์นฐานะศลิปะและสื่อมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมผ่านงาน
วรรณกรรมและภาพยนตร ์

Socio-cultural aspects represented in literature and film focusing on 
interrelationship studies of man and his context. Presentation of socio-cultural resources through 
film and literature as art and media. 

 
สส.476 ระบบอาหารกบัโลกาภิวตัน์ 3 (3-0-6) 
SI  476 Food and Globalization  
                มโนทศัน์ว่าด้วยระบอบอาหารในนิเวศวิทยาการเมอืงและการสรา้งอธปิไตยทางอาหาร 
ประวตัศิาสตรข์องความสมัพนัธ์ระหว่างอาหารกบัโลกาภวิตัน์ในโลกสมยัใหม่ ปญัหาการผลติในระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมและการปรบัโครงสรา้งสงัคม อาหารในมติวิฒันธรรมและอตัลกัษณ์ท้องถิน่ อาหาร
กบับทบาททางเศรษฐกจิ ตลาด การบรโิภค การใหค้วามหมาย และการคา้ การเมอืงในระบอบอาหารว่า
ดว้ยเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยักบัการจดัระเบยีบโลกใหม่ กระบวนการต่อต้านโลกภวิตัน์ การปรบัตวั 
การต่อรอง การด ารงชพีอยา่งยัง่ยนืในระบบอาหารโลก 
               The concept of food in political ecology and food sovereignty. History of the 
relationship between food and globalization in the modern world. Production problems in agro-
industrial systems and social restructuring. Food in a cultural dimension and local identity. Food 
and economic role, market, consumption, meaning, and world trade. Anti-worldly process 
,adaptation negotiation ,sustainable livelihoods In the world food systems. 
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สส.477 หลกันันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 3 (3-0-6) 
SI  477 Principles of Recreation for Tourism  

แนวคดิและหลกันนัทนาการ ได้แก่ ความหมาย พฒันาการ ประเภท และการจดักจิกรรม
นนัทนาการในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรบัใชใ้นการจดัการการท่องเทีย่ว 

Concepts and principles of recreation: definition, development, classification, and 
organization of recreational activities. 

 
สส.478 การบริหารกิจกรรมและการฝึกอบรม 3 (3-0-6) 
SI  478 Activities and training management  

ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมา รูปแบบ ของการบรหิารกจิกรรมและการฝึกอบรม 
เทคนิคการจดักจิกรรมและการฝึกอบรมรปูแบบต่างๆ การจดัอุปกรณ์และสถานที ่ การประเมนิผลและ
การวเิคราะห์ผลการจดักิจกรรมและฝึกอบรม การพฒันาทกัษะการน ากิจกรรมและการน าการอบรม 
ทกัษะวทิยากรหรอืกระบวนกร ทกัษะการเป็นผู้สอนงานและพีเ่ลีย้ง ตลอดจนทกัษะจ าเป็นของบุคคลใน
งานกจิกรรมและงานฝึกอบรม 

Study of meaning, history, pattern and management of activities and training. 
Techniques for activities and training arrangement, facilities and locations, evaluation and 
analysis of activities and training outcome. Development of training skills and activity leadership. 
Facilitator skills, instructor skills, trainer skills as well as the skills required for individuals in the 
activity and training job. 

 
สส.500 ภาคนิพนธ ์ 4 (0-8-0) 
SI  500 Directed Research  

  ค้นคว้าในประเดน็ต่างๆ ที่นักศกึษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา  
เพื่อคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูตามระเบยีบวธิวีจิยั มกีารน าเสนอผลการศกึษาในรปูแบบของ
ภาคนิพนธ ์

  Research on the areas of student interest under supervision of the advisors by 
focusing on the research methods, analysis and synthesis of the research data. The course 
culminates in a presentation of a term paper showing the results of the research study. 

 
 
 
 
 

 
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน 3 (0-6-0) 
SI  501 Community Participatory Field Work  

ชุมชนเมอืงและชนบทในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิและสงัคม สุขอนามยั ตลอดจนวฒันธรรมและภูมปิญัญา รวมถงึแนวทาง
การเขา้มามสี่วนรว่มในการท างานกบัชุมชนในลกัษณะต่าง ๆ โดยนักศกึษาจะต้องเขา้ไปใชช้วีติในชุมชน
และเสนอรายงาน  

(ลงฝึกภาคปฏบิตัใินพืน้ที ่180 ชัว่โมง) 
Natural resources, environments, politics, economics, social factors, culture, and 

wisdom crucial to the study of urban and rural community. Students are assigned to study and 
work in the community. 

(Field work experience of 180 hours) 
 
สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัสหวิทยาการ 3 (0-6-0) 
SI  502 Practicum in Interdisciplinary Studies  
                ปฏบิตัิงานในหน่วยงาน องค์กรหรอืสถานประกอบการที่ได้รบัมาตรฐาน โดยปฏบิตัิงาน
เสมือนพนักงาน มีประสบการณ์ท างาน 135 ชัว่โมงอย่างต่อเนื่ อง และได้ร ับการดูแล ควบคุม               
โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และพนกังานพีเ่ลีย้ง  
                 Students are required to work in a standard organization as a temporary member 
of staff for Field work experience of 135 hours under supervision of an academic advisor and a 
job supervisor.   
 
สส.503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-2-0) 
SI  503 Cooperative Education Preparation  

      ปรชัญาและเป้าหมายของการจดัการศกึษาแบบสหกจิ การเตรยีมเอกสารสมคัรงานเกี่ยวกบั
จดหมายน าประวตัปิระสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสอืรบัรอง การพฒันาทกัษะทางด้านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในสถานทีท่ างาน และทกัษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกงานส าหรบัสหกจิศกึษา การเรยีนรู้ ใน
วฒันธรรมองค์กรภายใต้ความหลากหลากและความเป็นพหุวฒันธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภยั และ
มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน  
       Philosophy and goals of cooperative education: preparation of necessary documents 
for job application including effective cover letter, resume, reference and letter of recommendation; 
development of basic interpersonal communication skills expected in the workplace, study 
organization culture, diversity and multicultural awareness,  as well as general skills required to be 
successful in the cooperative program; professional ethics, workplace safety, and human relation.        
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สส.504 สหกิจศึกษา 6 (0-12-0) 
SI  504 Cooperative Education  
                ปฏิบัติ ง าน ใ น ห น่ ว ย ง าน  อ ง ค์ ก รห รือ ส ถ านปร ะก อ บก า ร ที่ ไ ด้ ร ับ ม าต ร ฐ าน                      
โดยปฏิบตัิงานเสมอืนพนักงาน ไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ อย่างต่อเนื่อง และได้รบัการดูแล ควบคุม              
โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และพนกังานพีเ่ลีย้ง  
                Students are required to work in a standard organization as a temporary member of 
staff for at least 16 consecutive weeks under supervision of an academic advisor and a job 
supervisor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืนความรู้ รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืนความรู้
1.วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนท่ี 1 จ านวน  21 หน่วยกิต

        - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสหวิทยาการ 27 หน่วยกิต
1.1.1 วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 1.SI201 3

2.SI202 3
1.TU.100 3 3.SI203 3

4.SI204 3
2.TU.104 3 5.SI205 3
3.TU.105 3 6.SI206 3
1.1.2 วิชาบังคับเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 7.SI207 3

8.SI208 3
9.SI209 3

1.TU……….. 3       เลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึง ดังต่อไปน้ี
1.SI211 3 TU105

2.TU…....... 3 2.SI212 3 TU105
3.SI213 3

3.TU……….. 3 4.SI214 3
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีจะเลือกศึกษาวิชาเอกจีนศึกษา 

4.TU….…... 3
1.2 วิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนท่ี 2 จ านวน  9 หน่วยกิต      - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์ 
1.SI110 3
2.SI111 3 1.วิชาบังคับ 1 วิชา

1.SI501 3
2.วิชาบังคับเลือก 2 วิชา  โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังน้ี
รูปแบบท่ี 1

1…………… 3 1.SI.502 3
2.SI.500 4

ต้องศึกษารายวิชา SI213 และ SI214 เท่าน้ัน

      10 หน่วยกิต

TU.101,TU102,TU.103,TU.106,TU107,TU.108,TU.109

TU111,TU116,TU117, TU121, TU122, TU124, TU143, 
TU156, AS125

2.วิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน  43  หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาภาษา  6  หน่วยกิต  

       - หมวด........................................................

       - หมวด........................................................

       - หมวด........................................................

เลือก 4 วิชา  จาก 7 วิชาดังน้ี

ให้มีครบท้ัง 4 หมวด

      - หมวดสังคมศาสตร์

      - หมวดภาษา

       - หมวด........................................................

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี

                                                                                        ใช้ส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว)..............................................................................เลขทะเบียน......................................................................................
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา..........................................................................................สาขาวิชาเอก ..................................................................................

หลักสูตร 2561                                                      ภาค .......................ปีการศึกษา.........................                                    
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืนความรู้ รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืนความรู้
รูปแบบท่ี 2 4.SI………..… 3
1.SI503 1 5.SI………..… 3
2.SI504 6 6.SI……….… 3

7.SI……….… 3
8.SI……….… 3

วิชาเอกจีนศึกษาและวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงศึกษา 9.SI……….… 3
 ได้แก่ SI321, SI322, SI323 10.SI………... 3
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและ 2.3) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต
วิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว ได้แก่ SI324, SI325, SI326 เลือกอย่างน้อย 4 วิชา จากวิชาต่อไปน้ี
1.SI….......… 3 SI371, SI372, SI373, SI374 SI375, SI376,SI377, SI378,
2.SI…......…. 3 SI471, SI472, SI473, SI474,SI475,SI476, SI477, SI478
3.SI….......… 3 1.SI…….....… 3

2.SI……....…. 3
3.SI…...….…. 3
4.SI……....…. 3
3. วิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนใน มธ. 

SI341, SI342, SI343, SI344, SI345,SI346, SI441, เป็นวิชาเลือกเสรีหรือเลือกศึกษารายวิชาท่ีวิทยาลัย             

สหวิทยาการเปิดสอนเพ่ือเป็นวิชาเสรี ดังน้ี
 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม SI381, SI382, SI383, SI384 SI385, SI386, SI387, 

SI351, SI352, SI353, SI354, SI355,SI356, SI451, SI388, SI389

1…........……. 3

2…….......…. 3

SI361, SI362, SI363, SI364, SI365,SI366,SI461, 4. วิชาท่ีเรียนเกิน
1……........…. 3

1.SI………..… 3 2……........…. 3
2.SI………..… 3 3….......….…. 3
3.SI………..… 3 4….......….…. 3
ส้าหรับเจ้าหน้าท่ี รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
สอบได้ครบตามเง่ือนไขหลักสูตรปริญญาตรี ขอรับรองว่าเป็นจริง
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หน่วยกิต
ค่าระดับเฉล่ียสะสม (GPA)………………………….……………...... ลงนาม....................................................................
สาขาวิชาเอก.................................................................................        (.....................................................................)
เกียรตินิยมอันดับ.........................................................................                      (อาจารย์ท่ีปรึกษา)

ลงนาม.............................................................
        (.............................................................) ลงช่ือ.....................................................................
                      (เจ้าหน้าท่ี)         (.....................................................................)
วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ...............

2.2) วิชาเอก  39  หน่วยกิต

SI462,SI463, SI464

                        (นักศึกษา)

 วิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา

 วิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว

SI442, SI443, SI444

SI452, SI453, SI454

2.2.1 วิชาเอกร่วม 9 หน่วยกิต

SI433, SI434
 SI331, SI332, SI333, SI334, SI335, SI336,SI431, SI432, 
 วิชาเอกจีนศึกษา
2.2.2) วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
   ชื่อย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) 
   ชื่อย่อ B.A. (Philosophy, Politics and Economics) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 

หลักสูตรนี้ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และพ้ืนฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย 
 4.2 ความส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมและประชาชน 
ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต              
ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอ้ืออ านวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถน าไปประยุกต์ เข้ากับการท างานที่หลากหลาย รวมทั้งมี                
พ้ืนฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดย
มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความ
ซับซ้อน (complexity) และการพ่ึงพากันและกัน (interdependency) และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์
ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของ
สังคมและประเทศ 

 

เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจ าเป็นในดลกปัจจุบันตามที่
กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการ
เรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ 
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กฎหมาย และพ้ืนฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้ได้
เปิดการเรียนการสอนแล้ว ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ในปีการศึกษา 2556 และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว 
ณ ศูนย์ล าปางในปีการศึกษา 2557 
 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจ าเป็นต่อประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ และมีทักษะและความรู้ที่เพียงพอใน
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเรื่องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยออกสู่สังคม 

 
5. หลักสูตร  
  5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกต ิ
  5.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ      90 หน่วยกิต 
    2.1)  วิชาบังคับ    27 หน่วยกิต 
    2.2)  วิชาบังคับเลือก   30 หน่วยกิต 
    2.3) วิชาบังคับด้านภาษา    9 หน่วยกิต 
    2.4)  วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 
    2.5)  ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ  9 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 
  5.3 รายวิชาในหลักสูตร     
   1)  วิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
   นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 :นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทั้ง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น วิชาบังคับ จ านวน 3 วิชา และวิชา
บังคับเลือกจ านวน 4 วิชา ดังนี้     

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      หน่วยกิต  
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1. วิชาบังคับ 3 วิชา  จ านวน  9 หน่วยกิต   
 หมวดสังคมศาสตร์       
    มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                   3 (3-0-6) 
    TU 100 Civic Engagement  
 หมวดภาษา        
    มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ             3 (3-0-6) 
    TU 050 English Skill Development                 ไม่นับหน่วยกิต 
    มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ          3 (3-0-6) 
    TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
    มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ         3 (3-0-6) 
    TU 105 Communication Skills in English 
 2. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หน่วยกิต  
 หมวดสังคมศาสตร์ 
     มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย                      3 (3-0-6) 
    TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                     
    มธ.109 นวัตรกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 
    TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 
    หมวดมนุษยศาสตร์ 
     มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                      3 (3-0-6) 
    TU102 Social Life Skills                                      
    มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง          3 (3-0-6) 
    TU108 Self-Development and Management 
    หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
     มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน                      3 (3-0-6) 
    TU 103 Life and Sustainability                                  
    มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                    3 (3-0-6) 
    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

     หมวดภาษา 
       มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร          3 (3-0-6) 

    TU106 Creativity and Communication 
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ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ก าหนดไว้จ านวน 9 หน่วยกิตดังนี้ 
คือ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
 มธ.121 มนุษย์กับสังคม       3 (3-0-6)   คณะสังคมวิทยาฯ 
 TU 121 Man and Society 
 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ      3 (3-0-6)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 TU124 Society and Economy 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
 มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 TU112 Heritage of the Pre-modern World 
 มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม        3 (3-0-6)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 TU115 Man and his Literary Creativty 
 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3-0-6)    คณะ ศิลปศาสตร์ 
 TU117 Development of the Modern World 
 
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 
 มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU131 Man and Physical Scince 
 มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU142 Man and Biological Science 
 มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU143 Man and Environment 
 วิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ 
 มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU151 General College Mathematics 
 มธ.153 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU153 General Concepts of Computer 
 มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 
 TU155 Elementary Statistics 

 
 
หมวดภาษา 
 วิชาในกลุ่มภาษาไทย 

ท.162  การเขียนรายงานวิชาการ     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
TH162 Report Writing 

 วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ภาษาจีน 
 จน.171 ภาษาจีน 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH171 Chinese 1 
 จน.172 ภาษาจีน 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH172 Chinese 2 
ภาษาฝรั่งเศส 
 ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR070 Elementary French       
 ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์  
 FR172 French 2 
ภาษาญี่ปุ่น 
 ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1       3 (2-3-4)   คณะศิลปศาสตร์  
 JP171 Japanese 1 
 ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 JP172 Japanese 2 
ภาษารัสเซีย 
 รช.171 ภาษารัสเชีย 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS171 Russian 1 
 รช.172 ภาษารัสเซีย 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS172 Russian 2 
ภาษาเยอรมัน 
 - ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR172 German 2 
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 - ส าหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติจาก
ภาควิชา 
 ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR111 Fundamental German 1 
 ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR112 Fundamental German 2 
ภาษาสเปน 
 สป.171 ภาษาสเปน 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 SP171 Spanish 1 
 สป.172 ภาษาสเปน 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 SP172 Spanish 2 
ภาษาเกาหลี 
 อซ.171 ภาษาเกาหลี 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS171 Korean 1 
 อซ.172 ภาษาเกาหลี 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS172 Korean 2 
ภาษาเขมร 
 อซ.173 ภาษาเขมร 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS173 Khmer 1 
 อซ.174 ภาษาเขมร 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS174 Khmer 2 
ภาษาพม่า 
 อซ.175 ภาษาพม่า 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS175 Burmese 1 
 อซ.176 ภาษาพม่า 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS176 Burmese 2 
ภาษามลาย ู
 อซ.177 ภาษามลายู 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS177 Malay 1 
 อซ.178 ภาษามลายู 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS178 Malay 2 
ภาษาเวียดนาม 
 อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS179 Vietnamese 1 
 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 

 AS180 Vietnamese 2 
ภาษาลาว 
 อซ.181 ภาษาลาว 1       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS182 Lao 2 
ภาษาอินโดนีเซีย 
 อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS183 Indonesian 1 
 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS184 Indonesian 2 
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1      3 (3-0-6)      
 EL171 Foreign Language 
 ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2      3 (3-0-6)      
 EL172 Foreign Language 2 

 

  2)  วิชาเฉพาะ       90 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาบังคับ       27 หน่วยกิต 
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง      3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
IP200  Introduction to Law and Public Law 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง      3 (3-0-6) 
IP201   Social and Political Philosophy 
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
IP202  Politics and Government of Modern Thailand 
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 ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่   3 (3-0-6) 

IP203 Constitution and Political Institutions in Modern Society 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบัปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6) 
IP204  Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics 

  2.2) วิชาบังคับเลือก      30 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สาขา จาก 3 สาขา สาขาละ 15  หน่วยกิต ดังนี้ 
  2.2.1 สาขาปรัชญา 

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IP220 Introductory Ethics 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล      3 (3-0-6) 
IP221 Logic and Reasoning 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก      3 (3-0-6) 
IP320 History of Western Philosophy 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก      3 (3-0-6) 
IP321 History of Eastern Philosophy 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology 

  2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง    3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย    3 (3-0-6) 
IP223 Thai Legal and Judicial System 
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
IP323 Approaches in Comparative Politics 
ปก.324 การเมืองโลก         3 (3-0-6) 
IP324  Global Politics 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน        3 (3-0-6) 
IP325 Human Rights 

  2.2.3 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง      3 (3-0-6) 
IP224  Intermediate Microeconomics 
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง      3 (3-0-6) 
IP225  Intermediate Macroeconomics 

 
 ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์   3 (3-0-6) 

IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
IP331 Basic Econometrics 
ปก.332 เศรษฐกจิไทยร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

  2.3 วิชาบังคับด้านภาษา      9 หน่วยกิต 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1    3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2    3 (3-0-6) 
IP231 Academic English Reading and Writing 2  

 ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ    3 (3-0-6) 
IP232 Academic English Listening and Speaking   

  2.4) วิชาเลือก       15 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา 

ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ     3 (3-0-6) 
IP346  Aesthetics and Philosophy of Art 
ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
IP347 Philosophical Foundation of Modernity 
ปก.348 ปรัชญากฎหมาย       3 (3-0-6) 

 IP348 Legal Philosophy 
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3 (3-0-6) 
IP349 Social Movements and Democratic Politics 
ปก.356 การเมืองกับศาสนา        3 (3-0-6) 
IP356  Politics and Religion 
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
IP357 Political Thoughts: From Plato to the Present 
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                3 (3-0-6) 
IP358  Comparative Democracy 
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ     3 (3-0-6) 
IP359 Public Policy Economics 
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ     3 (3-0-6) 
IP366 Public Administration and Organizational Studies 
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 ปก.367 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    3 (3-0-6) 

IP367 General Principles of Civil and Commercial Law 
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
IP368 Modern Thai Business History 
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IP369 International Political Economy 
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
IP376 Natural Resources and Environmental Economics 
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน      3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
IP378  Introduction to International Development 
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม  3 (3-0-6) 
IP379 Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
ปก.386 ศิลปะกับสังคม        3 (3-0-6) 
IP386 Art and Society 
ปก.387  จีนร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP387 Contemporary China 
ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
ปก.396 อาเซียนศึกษา        3 (3-0-6) 
IP396 ASEAN Studies 
ปก.397 บูรณาการยุโรป       3 (3-0-6) 
IP397 European Integration 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ    3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP399 Global Justice 
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP446  Seminar on Philosophical Issues 
ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IP447 Law and International Relations 

ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น     3 (3-0-6) 
IP448 Law and Local Government 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ   3 (3-0-6) 
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง    3 (3-0-6) 
IP456  Seminar on Legal and Political Issues 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง       3 (3-0-6) 
IP457 Urban economics 
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก   3 (3-0-6) 
IP458  East Asian Economic Development 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา   3 (3-0-6) 
IP459  Seminar on Economic and Developmental Issues 
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6) 
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี    3 (3-0-6) 
IP467 Global History of Gender and Sexuality 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP468  Seminar on Global Issues 
ปก.469 ปรัชญาสตรี           3 (3-0-6) 
IP469  Philosophy of Women 
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์   3 (3-0-6) 
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 
ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
IP477 Philosophy of Social Sciences 
ปก.478  เศรษฐมิติขั้นกลาง        3 (3-0-6) 
IP.478  Intermediate Econometrics 
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์      3 (3-0-6) 
IP486  Philosophy and Film 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 

 ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
 IP488  Introduction of Agriculture Economics 
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 ปก.489  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม      3 (3-0-6) 

IP489  Economics of Innovation 
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ    3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research   
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ             3 (3-0-6) 
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research  
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน     3 (3-0-6) 
IP498 Economics of Money and Financial Markets 
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์    3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท      3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น               3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 

  2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ     9 หน่วยกิต 
     ปก. 500 การฝึกปฏิบัติงาน                   3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)    
     IP 500 Internship  
 ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1         2 
 IP501 Research Paper 1 
 ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2         4 
 IP502 Research Paper 2 
  3)  วิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
   นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต โดยนับรวมวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย ทั้งนี้วิชาเหล่านี้ไม่นับเป็นวิชาเลือกเสรี 
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156 
2. วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 
2)  
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพ่ือการสื่อสารในองค์กร 
 
 
  
   

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 
ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์และการสื่อสาร 3 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 3 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 3 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.050) 3 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ   3 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน 

3 
3 

รวม 18 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา 106 คู่มือนักศึกษา 107

 
ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  3 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน  3 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมอืง  3 
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม ่ 3 
ปก.230 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1 (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.105) 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่  
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.230) 

3 
3 
3 

และนักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาบงัคับเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปนี ้  
สาขาปรัชญา  

 
 

12 

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.102) 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถติิในเศรษฐศาสตร์ (เงื่อนไขต้องผ่าน มธ.151 ,มธ.155) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที่แล้ว)  

 
 
6 

สาขาปรัชญา 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ  
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.103) 
และ  
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที่แล้ว)  
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สาขาปรัชญา 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น 
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.324 การเมืองโลก 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.330) 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมยั 
และ  
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 3 
รวม 18 
ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
ปก.500 การฝึกปฏิบตัิงาน 3 
รวม 3 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี) 3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี) 3 
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 3 

รวม 15 
รวมตลอดหลักสูตร 126 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
หมวดสังคมศาสตร์     
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement   
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ 
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various 
case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise 
awareness or bring about change in an area of their interest. 
 
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World 
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือ
บุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิต
สานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset 
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
TU.109 Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
 การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วม
เพ่ือสังคม 
 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
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communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
  การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์
และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
สถาปัตยกรรม 
  Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, 
which is considered .Important skills for success in leading a happy life in society .Students learn 
to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems  .Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture. 
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง       3 (3-0-6) 
TU 108 self-Development and Management  
        การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
               Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 
 
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน         3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
  ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เชื่อมโยงและเป็นพลวัต การบริโภคและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมสรรสร้างและการใช้
พลังงาน แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและไทย ความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

  The dynamic inter-connectedness of nature. Consumerism and lifestyle. Built-
environment and energy consumptions. Trends of global and Thailand environment situation. 
Environmental conflicts and transformation. Towards a sustainable lifestyles. 
 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU 107 Digital Skill and Problem Solving  
  ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสาร
ออนไลน์อย่างมือาชีพ 
                 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new 
social and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information 
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and 
professional online communication. 
 
หมวดภาษา  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ           ไม่นับหน่วยกิต 
TU050 English Skill Development        3 (3-0-6) 
       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป  
  Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method.Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-6)  
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐาน
และข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills . Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author ’s conclusion.  The purpose is to apply these methods to 
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students ’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques. 
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
  Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study. 
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร                3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล 
องค์กรและสังคม 
  Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.121 มนุษย์กับสังคม          3 (3-0-6) 
TU 121 Man and Society 
  ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล 
   
 
 
 

 
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ          3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
หมวดมนุษยศาสตร์   
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ “มี
การศึกษานอกสถานที่" 
   
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่        3 (3-0-6) 
TU112  Heritage of the Pre-Modern World 
             ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคม
โลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม       3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
 เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
  
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU117 Development of Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
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หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ        3 (3-0-6) 
TU 131 Man and Physical Science 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดย
เน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น ศึกษา
ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมีเพ่ือ
เข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพเพ่ือช่วยให้
สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย 
 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3 (3-0-6) 
TU 142 Man and Biological Science 
  ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชรา
ของมนุษย์การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
   
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
  
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย      3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
(ไม่นับหน่วยกติให้กับนักศึกษาท่ีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17) 
  ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของ เซต ก าหนดการเชิงเส้น 
ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
   
 
 
 

 
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์       3 (3-0-6) 
TU153 General Concept of Computer 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพ้ืนฐาน
การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
   
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 

ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปร
สุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
 
หมวดภาษา   
ท.162   การเขียนรายงานวิชาการ        3 (3-0-6) 
TH162 Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะ
การเขียนรายงานวิชาการ 
  
จน.171 ภาษาจีน 1          3 (2-3-4) 
CH171 Chinese 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษาจีนทั้งทางด้านการออกเสียงและทางด้านไวยากรณ์เรียนรู้
วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหล่านั้น (บรรยายและฝึกฝน 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
จน.172 ภาษาจีน 2          3 (2-3-4) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรียนรู้รูปประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพ่ิมขึ้น ประมาณ 300 ตัว 
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
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ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น         3 (2-3-4) 
FR070 Elementary French ไม่นับหน่วยกิต 
 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
ทักษะและความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น การฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ 
สามารถสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสในระดับพ้ืนฐานได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1          3 (2-3-4) 
FR171 French 1 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือคะแนนสอบภาษาฝร่ังเศสในการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศส โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกฝนความเข้าใจ
ด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศฝรั่งเศส (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2          3 (2-3-4) 
FR172 French 2 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือสอบ ฝ.171 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ D หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้งสี่
ด้านในระดับสูงขึ้น (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1          3 (2-3-4) 
JP171 Japanese1 
 ศึกษาระบบเสียงและอักษร 3 ชนิด ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ศึกษาค า
ทักทายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้
สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 600 ค าและอักษรคันจิพ้ืนฐานประมาณ 80 ตัว 
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2          3 (2-3-4) 
JP172 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือให้ 
สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 700 ค าและอักษรคันจิประมาณ 220 ตัว ถึง

ระดับนี้นักศึกษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 1,300 ค า และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์) 
 
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4) 
RS171 Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์) 
 
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2          3 (2-3-4) 
RS172 Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171 
 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ 
ในชีวิตประวันได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1          3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
 วิชานี้เป็นวิชาส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการปูพ้ืนโครงสร้างที่ส าคัญ
ของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั้ง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2          3 (3-0-6) 
GR172 German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาภาษาเยอรมัน 
 ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงข้ึน สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และ
ทัศนคติประจ าวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 ค า 
 
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1         3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการทดสอบ 
หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน
อย่าง ง่าย การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้น 
 
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2         3 (3-0-6) 
GR 112 Fundamental German 2 
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วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมันในระดับต่อจากย.111 ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีวง
ศัพท์มากข้ึน 
 
สป.171 ภาษาสเปน 1          3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้ 
  
สป.172 ภาษาสเปน 2          3 (2-3-4) 
SP172 Spanish II 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171 
 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพ่ือให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 
Pre-requisite: passed SP 171 
 
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1          3 (3-0-6) 
AS171 Korean 1 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี 
 
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2          3 (3-0-6) 
AS172 Korean 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อซ.173 ภาษาเขมร 1          3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
 ภาษาเขมรเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2          3 (3-0-6) 
AS174 Khmer 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173 
 ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
อซ.175 ภาษาพม่า 1          3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2          3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.177 ภาษามลายู 1          3 (3-0-6) 
AS177 Malay 1 
 ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษามลายู 
  
อซ.178 ภาษามลายู 2          3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177 
 ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1         3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I 
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เวียดนาม 
 
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2         3 (3-0-6) 
AS180 Vietnamese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179 
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.181 ภาษาลาว 1          3 (3-0-6) 
AS181 Lao I 
 ภาษาลาวเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาลาว 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2          3 (3-0-6) 
AS182 Lao 2 
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วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1         3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาอิน
โดนิเซีย 
 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2         3 (3-0-6) 
AS184 Indonesian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1         3 (3-0-6) 
FL171 Foreign Language 1 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพ้ืนฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2         3 (3-0-6) 
FL172 Foreign Language 2 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพ้ืนฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
  
วิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา       3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 

ปรัชญาในแต่ละสาขา ความหมายของวิชาปรัชญา  มโนทัศน์หลักในทางปรัชญา เช่น พระเจ้า             
ความจริง ความดี ความงาม ประเด็นข้อถกเถียงและค าถามของสาขาย่อยต่าง ๆ ในปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และตรรกศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนากับเทววิทยา 

.  
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง       3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
 แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การเมืองเปรียบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่างประเทศ 

 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฏีเบื้องต้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด แนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด 
 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค บัญชี
ประชาชาติและดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
IP200 Introduction to Law and Public Law 

ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน 
ลักษณะและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน รัฐในฐานะสถาบันทางกฎหมายมหาชน และนิติวิธี               
ในกฎหมายมหาชน 
 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง       3 (3-0-6) 
IP201 Social and Political Philosophy 
  ปรัชญาสังคมและการเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งแนวคิดทางสังคมและการเมืองที่เก่ียวข้อง เช่น เสรีนิยม ความ
เป็นพลเมือง ชาตินิยม ประชาธิปไตย เป็นต้น 
   
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
IP202 Politics and Government of Modern Thailand 
 วิวัฒนาการการเมืองของการปกครองของไทย การเกิดรัฐสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ระบอบอ านาจนิยมในการเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเติบโตของพลัง
ประชาธิปไตย ปัญหาต่างๆ ในการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน การเมืองนอกรัฐสภา และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมืองไทย 
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ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
IP203   Constitution and Political Institutions in Modern Society 

พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในโลกตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมืองในประเทศก าลังพัฒนา  
 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์             3 (3-0-6) 
ปก.204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics 
  ที่มาและญาณวิทยาของการวิจัย การตั้งค าถามการวิจัยที่หลากหลายทั้งในเชิงปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์เดียวกันที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การเลือกระเบียบวิธีที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล และการ
น าเสนอผลการวิจัย 
 
วิชาบังคับเลือก 
สาขาปรัชญา 
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น         3 (3-0-6) 
IP220 Introductory Ethics 

ปัญหาส าคัญทางจริยศาสตร์และศีลธรรม เช่น ความยุติธรรม ความสุข ชีวิตที่ดี เสรีภาพ อรรถประโยชน์ 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยพิจารณาจากนักคิดและส านักคิดที่ส าคัญ  
 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล       3 (3-0-6) 
IP221   Logic and Reasoning 

การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความผิดพลาดในการอ้างเหตุผล (fallacy) และการอ้างเหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก        3 (3-0-6) 
IP320   History of Western Philosophy 
  ประวัติปรัชญาตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ               
ข้อถกเถียงและมโนทัศน์ของนักปรัชญาคนส าคัญ 
 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก        3 (3-0-6) 
IP321   History of Eastern Philosophy 
  มโนทัศน์และแนวคิดส าคัญของปรัชญาตะวันออก ปัญหาทางอภิปรัชญา จริยศาสตร์ และเทววิทยา 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับบริบทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงปรัชญาของไทย 

   
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology 
  มโนทัศน์ส าคัญในอภิปรัชญาและญาณวิทยา อาทิ มโนทัศน์เรื่องความจริง ความเป็นจริง ปรากฏการณ์ 
ความเหตุเป็นผล นิยามของความรู้ ที่มาของความรู้ การอ้างเหตุผลสนับสนุน และขอบเขตของความรู้ 
 
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง      3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
  แนวคิดและหลักการที่ส าคัญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย 
   
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย      3 (3-0-6) 
IP223   Thai Legal and Judicial System 

พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยสมัยใหม่ และการเปรียบเทียบ          ระบบ
กฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที่ส าคัญของประเทศอ่ืนๆ  
 
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 
IP323   Approaches in Comparative Politics 
  แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบระบอบเผด็จการ               
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ ที่ส าคัญของโลก 
  
ปก.324 การเมืองโลก           3 (3-0-6) 
IP324   Global Politics 

แนวคิดและแนวการศึกษาที่ส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาตั้ งแต่การ              
เกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย 
 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน                   3 (3-0-6) 
IP325 Human Rights 

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมุมมองเชิงปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ การก่อตัวของ
ขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อถกเถียงระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอ่ืนๆ เกี่ยวกับความเป็นสากลของแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน 
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สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง       3 (3-0-6) 
IP224   Intermediate Microeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน 
  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับ
ความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การก าหนดราคาปัจจัยภายใต้ดครงสร้างตลาดสินค้าและ
ตลาดปัจจัยประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด 
   
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง       3 (3-0-6) 
IP225   Intermediate Macroeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.200 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน 
  แบบจ าลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลียนแปลง
ภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเสรษฐกิจ
แบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และการน าทฤษฎีเสรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
IP330   Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน 
  พีชคณิตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สหสัมพันธ์ (Correlation) และสมการถดถอย 
(Regression) เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
IP331   Basic Econometrics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 
  ความรู้ พ้ืนฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราห์
แบบจ าลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS และ
การตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLs ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัว
และหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิงต่างๆ ปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น 
Stata, SPSS, หรือ Eviews 
 

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลั งสนธิสัญญาบาวริ่งจนถึง
ปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของเศรษฐกิจไทยกับ
นโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่มพลังทางการเมืองในการก่อรูปและกหนดทิศทางการเปลี่ยนแปปลงของ
ประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจไทย 
   
วิชาบังคับด้านภาษา 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับกลาง เพ่ือสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด และ
เนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
 
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2     3 (3-0-6) 
IP231 Academic English Reading and Writing 2   
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

 บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับสูง เพ่ือสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด และ
เนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ      3 (3-0-6) 
IP232 Academic English Listening and Speaking  

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง จากสื่อที่หลากหลาย และกิจกรรม
การพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย การท างานคู่ และงานกลุ่ม การอภิปรายในชั้นเรียน และการน าเสนองาน 
 
วิชาเลือก 
ปก.346  สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ       3 (3-0-6) 
IP346  Aesthetics and Philosophy of Art 

ปัญหาเรื่องความงาม การตัดสินงานศิลปะ มโนทัศน์ทางศิลปะ โดยเน้นมโนทัศน์ว่าด้วยศิลปะ              
ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงศิลปะในฐานะงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่              
โดยศึกษาจากนักคิดและสกุลทางศิลปะที่ส าคัญในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
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ปก.347  รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
IP347  Philosophical Foundation of Modernity 

แนวคิดและประเด็นทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของสภาวะสมัยใหม่ เช่น แนวคิดมนุษยนิยม 
การแบ่งแยกพ้ืนที่ส่วนตัวและสาธารณะ สิทธิมนุษยชน การใช้เหตุผล การรับรู้เวลา การแบ่งแยกร่างกายกับจิตใจ 
การก าเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น 
 
ปก.348  ปรัชญากฎหมาย         3 (3-0-6) 
IP348  Legal Philosophy 

ความหมายและลักษณะส าคัญของปรัชญากฎหมาย พัฒนาการของทางความคิดของปรัชญากฎหมายใน
โลกตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับปรัชญากฎหมาย รวมทั้งปรัชญากฎหมายของไทย 

 
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   3 (3-0-6) 
IP349  Social Movements and Democratic Politics 
  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่น าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน 
 
ปก.356 การเมืองกับศาสนา          3 (3-0-6) 
IP356   Politics and Religion 

 บทบาทของศาสนาที่มีผลต่อรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวิวาทะ
ร่วมสมัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ 

 
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
IP357 Political Thoughts: From Plato to the Present 

 ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญจากยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน เช่น เพลโต อริสโตเติล มาคีอาเวลลี 
ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่น าไปสู่การเกิดแนวคิดดังกล่าว 
 
ปก. 358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ           3 (3-0-6) 
IP 358 Comparative Democracy 
  แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตยและ
หลักนิติธรรมในประเทศท่ีส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
   
 
 

 
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                3 (3-0-6) 
IP359   Economics of Public policy 
  แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย ประสิทธิภาพและความล้มเหลวของ
ตลาด เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ และหัวข้อเฉพาะ
ทางนโยบายสาธารณะ 
   
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ      3 (3-0-6) 
IP366   Public Administration and Organizational Studies 
  พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบดั้งเดิมและ
แบบหลังสมัยใหม่ 
 
ปก.367 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      3 (3-0-6) 
IP367  General Principles of Civil and Commercial Law 
  หลักทั่วไปที่ปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และ
หนี้โดยใช้แนวทางการศึกษาทั้งในแง่เนื้อหาของหลักการและในแง่การสึกษาเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบ
กฎหมายที่ส าคัญ  
 
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
IP368   Modern Thai Business History 
  พัฒนาการของธุรกิจไทยสมัยใหม่นับแต่สนธิสัญญาบางวริ่งจนถึงปัจจุบัน ภายใต้บริบททางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ปก.369  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IP369    International Political Economy 

รากฐานทางประวัติศาสตร์ของวิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญ  ความ
เปลี่ยนแปลงในระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ความสัมพันธ์ทางอ านาจและกระบวนการต่อรอง
ในการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงประเด็น
การเคลื่อนย้ายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตข้ามเขตแดนของรัฐชาติ  

 
ปก.376  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
IP376    Natural Resources and Environmental Economics 
  แนวคิดการจัดการทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับสภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พันธะกรณีระหว่างประเทศในการจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่าง
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ยั่งยืน (Sustainable Development) ปัญหาเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆรวมไปถึงเครื่องทางด้านนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  
 
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน       3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
  พัฒนาการของแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน ทั้งเศรษฐศาสตร์สถาบันแนววิวัฒนาการ  และ
เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ บทบาทของสถาบันที่มีผลต่อการก่อรูปของแรงจูงใจของปัจเจกชน ทั้งสถาบันที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการของสถาบัน รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน
และสถาบันทางสังคม โดยเน้นไปที่สถาบันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล สัญญาทาง
ธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกชน 
 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
IP378   Introduction to International Development 
  แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น
มา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาในประเทศ
กาลังพัฒนา อภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาของโครงการพัฒนาในแง่ของการบริหาร
จัดการโครงการและผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ 
 
ปก.379  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม    3 (3-0-6) 
IP379  Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
 แแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม 
   
ปก.386  ศิลปะกับสังคม         3 (3-0-6) 
IP386  Art and Society  
  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ กับบริบททางสังคม โดยเน้นศิลปะและสังคมร่วมสมัย 
  
ปก.387  จีนร่วมสมัย          3 (3-0-6) 
IP387  Contemporary China 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบันบทบาทของจีนในเวทีโลก รวมทั้งความท้า
ทายที่จนีต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 

 
ปก.388  ญี่ปุ่นร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมญี่ปุ่นนับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน ได้แก่
ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง 1945 ระบบนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ระบบการเมืองและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สวัสดิการ การศึกษาของญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ทางสังคม 
 
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียหลังได้เอกราช
จนถึงปัจจุบัน บทบาทของอินเดียในเวทีโลก และนัยต่อประเทศไทย 
 
ปก.396 อาเซียนศึกษา         3 (3-0-6) 
IP396  ASEAN Studies 
  สภาพการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง และ
ปัจจัยที่น าไปสู่การก่อตั้งสมาคมอาเซียนใน ค .ศ.1967 บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและ
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การขยายจ านวนประเทศสมาชิกในยุค ในภูมิภาค การขยาย
จ านวนประเทศสมาชิก ในยุคหลังสงครามเย็นปัญหาและความท้าทายในการบูรณาการอาเซียน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอ านาจภายนอก 
   
ปก.397 บูรณาการยุโรป         3 (3-0-6) 
IP397   European Integration 
  สภาพการณ์ทางการเมือง เสรษฐกิจ และสังคมของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจัยที่น าไปสู่
การบูรณาการยุโรป การขยายจ านวนสมาชิกและผลกระทบที่เกิดข้ึน ความพยายามในการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศและความม่ันคงร่วมกัน รวมทั้งบทบาทของสหภาพยุดรปในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ      3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
  โครงสร้างเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศที่ด าเนินนโยบายรัฐสวัสดิการทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เง่ือนไขการพัฒนาสู่ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางการด าเนินนโยบาย การท้าทายของกลุ่มต่อต้ายนโยบายรัฐ
สวัสดิการ โดยศึกษาผ่านกรอบวิเคราะห์ทางการเมืองเปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 
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ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก        3 (3-0-6) 
IP399  Global Justice 
  ประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่ส าคัญของประชาคมโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยากจน และ ความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา       3 (3-0-6) 
IP446  Seminar on Philosophical Issues 

สัมมนาประเด็นส าคัญทางปรัชญา ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 
 

ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IP447  Law and International Relations 

 ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ 
เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต สัญชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง
อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงคราม อาชญากรรมทางสงคราม ความเป็นกลาง การก่อ
การร้ายและตัวประกัน 
 
ปก.448  กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น       3 (3-0-6) 
IP448   Law and Local Government 
  รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น 
ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น 
 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) 
IP449   Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
  แนวโน้มในปัจจุบันและในอนาคตขององค์ความรู้ ระบบและองค์กรต่างๆ ในกฏหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ประสิทธิภาพของกฎหมายในด้านการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปสรรคและความส าเร็จอันเกิดขึ้นจากระบบกฎหมาย หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายและ
บุคลากร ในวิชาชีพทางกฎหมาย 
   
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง      3 (3-0-6) 
IP456 Seminar on Legal and Political Issues 
  สัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองที่ส าคัญในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นประเด็นภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง         3 (3-0-6) 
IP457   Urban economics 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเมืองและการพัฒนาเมืองตัวแบบการพัฒนาเมือง ในประเทศ
ต่างๆ การวางแผนการพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในต่างประเทศและไทย  ที่ตั้ง (location) 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกที่ตั้ง (location choices) ที่มีผลต่อการก่อรูปของเมือง อิทธิพลของ
ตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองค่าเช่าที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภาคเมือง ปัญหาเฉพาะของเมือง และนโยบายและแผนพัฒนาเมืองในต่างประเทศและในประเทศไทย  
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก     3 (3-0-6) 
IP458   East Asian Economic Development 
  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East Asian Development Model) บทบาท
และนโยบายของรัฐในการพัฒนา บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในการสร้างเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก 
ลักษณะเด่นของตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก และปัญหาของตัวแบบดังกล่าว 
 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา     3 (3-0-6) 
IP459   Seminar on Economic and Developmental Issues 
  สัมมนาในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่ส าคัญในปัจจุบัน เช่น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ความ
ยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เป็นต้น  
 
ปก.466  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน      3 (3-0-6) 
IP466  Seminar on Contemporary Human Rights Issues 

 สัมมนาประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น นโยบายรัฐสวัสดิการ รัฐปาลฆาต สถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์ สุขภาวะและสวัสดิการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถ ี     3 (3-0-6) 
IP467   Global History of Gender and Sexuality 
  สตร์ของเพศสภาพและเพศวิถีทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งเพศสภาพและเพศวิถีในบริบท
ของสังคมไทย 
 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก        3 (3-0-6) 
IP468   Seminar on Global Issues 

 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลกที่มนุษยชาติก าลังเผชิญในปัจจุบัน เช่น ความยากจน ปัญหา
สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
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ปก.469 ปรัชญาสตรี            3 (3-0-6) 
IP469   Philosophy of Women 

ความคิดส าคัญทางสตรีนิยมในปรัชญา และประเด็นปัญหาส าคัญของสตรี  อาทิ ปิตาธิปไตย  
การกดขี่ และธรรมชาติของสตรี เป็นต้น 

 
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    3 (3-0-6) 
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 
  การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา โดยส ารวจองค์ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว 
 
ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP477  Philosophy of Social Sciences 

ข้อถกเถียงส าคัญในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมและการกระท าของ
มนุษย์ วิธีวิทยาของสังคมศาสตร์ และการอธิบายและการท านายปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
ปก.478  เศรษฐมิติขั้นกลาง         3 (3-0-6) 
IP.478   Intermediate Econometrics 
  วิธีการทางเศรษฐมิติในกรณีของสมการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Regression Model) 
เศรษฐมิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
และข้อมูลหลายหน่วยส ารวจที่มีการเรียงตามเวลา (Panel Data) ศึกษาแบบจ าลองที่มีตัวเลือกหลายตัวเลือก 
(Qualitative Choice Model) และการใช้เทคนิคดังกล่าวเพ่ือจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata EViews 
  
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
  แนวคิดและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบทบาทของภาครัฐและนโยบายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศอันส่งผลให้เกิด
ลักษณะเฉพาะของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจที่แตกต่างตามบริบทแวดล้อมในแต่ละประเทศ 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะและโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 

 
 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์        3 (3-0-6) 
IP486 Philosophy and Film 

 ประเด็นส าคัญทางปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น ความจริง ความรู้ ภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ซึ่งถูกน าเสนอ
ผ่านภาพยนตร์ การวิพากษ์ภาพยนต์บนพ้ืนฐานปรัชญา ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาภาพยนต์ เช่น ความเป็นอัต
วิสัย-วัตถุวิสัย การสัมผัสรับรู้ 

 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 
  ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิวาทะระหว่าง
ส านักคิดต่างๆ 

 
ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
IP488  Introduction of Agriculture Economics 
  บททาทของภาคการเกษตรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของเศรษฐกิจการเกษตรไทย การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการบริโภคและผลิตสินค้าเกษตร (อุปสงคืและอุปทาน) ตลาดและราคา
สินค้าเกาตร ธุรกิจเกษตร การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ และนโยบายการเกษตรกับบริบททางเศรษฐศาสตร์
และการเมือง 
 
ปก.489  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม        3 (3-0-6) 
IP489  Economics of Innovation 
  ภาพรวมการศึกษานวัตกรรมนับตั้งแต่ชุมปิเตอร์เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพลวัตร
ของอุตสาหกรรม มิติทางเศรษฐศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ตลาดของเทคโนโลยี การแพร่กระจายของเทคโนโลยี 
นวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นต่างๆในแนวคิดระบบนวัตกรรมรวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจในบริบทของระบบนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมในระดับต่างๆ (ระบบนวัตกรรมท้องถิ่น 
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบนวัตกรรมรายสาขา) ระบบเครือข่ายนวัตกรรม ระบบสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม ฯลฯ 

 
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research    

ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผ่านการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การก าหนดค าถามการวิจัย 
การตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
การวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์ 
ตีความข้อมูล การน าเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย  
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ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ               3 (3-0-6) 
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research  

ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการฝึกปฏิบัติ นับตั้งแต่การก าหนดค าถามการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ การท างานภาคสนาม การ
จดบันทึกข้อมูลภาคสนาม จริยธรรมในการวิจัย การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย
เชิงคุณภาพ 
ปก498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน      3 (3-0-6) 
IP498 Economics of Money and Financial Markets 
  บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ทฤษฎีและ
นโยบายการเงินเบ้ืองต้น ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินที่ส าคัญและเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
   
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 

ประเด็นส าคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย อาทิ ความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์ ธ รรมชาติของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สถานะความรู้ของวิทยาศาสตร์ ลักษณะค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และภาพของความ
เป็นจริงที่เป็นผลมาจากการเกิดข้ึนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics  
 หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการองค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน พฤติกรรมของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกมและการ
ประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่ส าคัญและเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท       3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองและชนบท รูปแบบ แนวทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิธีการในการพัฒนาเมืองและชนบทในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่มาจากการพัฒนารวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองและชนบท 
แนวโน้ม ทิศทางของการพัฒนาเมืองและชนบท 
 

 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น               3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 
(วิชาที่ต้องสอบผ่าน: ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง และ ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง) 

ความรู้เบื้องต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงินระหว่าง
ประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การ
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
(Prerequisite: IP224 Intermediate Microeconomics and IP225 Intermediate Macroeconomics) 
 
ปก.550 รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก 3 (3-0-6) 
IP 550 Welfare State Studies in Global Film  
3 (3-0-6) 
 การศึกษากรอบแนวคิดรัฐสวัสดิการ อันประกอบด้วย มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง และ มุมมอง
ทางสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ จากหลากหลายประเทศโดยเน้นการให้ศึกษาผ่านกรอบการตีความผ่าน ตัวบท การ
แสดง และบริบทแวดล้อมในการผลิตสื่อนั้นเพื่อสะท้อนมุมมองด้านรัฐสวัสดิการ 
 The studies of sociology , politics  and economics of welfare state vis Global film , the 
course will utilize hermeneutic approach from textual analysis, performance studies and 
contextual analysis to understand the aspect of welfare state 
 
ปก.551 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยั่งยืน 3 (3-0-6) 
IP 551 Economics of sustainability 3 (3-0-6) 
 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์ในประเด็นด้านความยั่งยืน ทฤษฏีการพัฒนาแบบดั้งเดิมและ
กรอบแนวคิดการพัฒนาทางเลือก แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เช่น เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสีน้ าเงิน ประเด็นด้านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบาย
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 Theories and practices of economics related to sustainability; classic economic 
development theories and alternative development frameworks; concepts and debates 
associated with sustainable development; key economic, social and environment issues, such as 
green and blue economy, energy, and climate change; and economic policies and regulations 
for sustainable development 
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 ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ 
ปก. 500 การฝึกปฏิบัติงาน                                    3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)    
IP 500 Internship  
  การฝึกงานในองค์กรหรือลงพ้ืนที่ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ส าคัญ ภายใต้การควบคุมและแนะน าของ
อาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษามีความทันโลก มีส านึกรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความ
ซาบซึ้งในสุนทรียะ มคีวามสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่ม และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
  
ปก.501  ภาคนิพนธ์ 1            3 (3-0-6) 
IP501    Research Paper 1 
  เขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึษา หัวข้อสารนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สาขาวิชานั้น และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 
 
ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2            3 (3-0-6) 
IP502    Research Paper 2 
  เขียนภาคนิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจจาการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 
ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้น
ความรู ้

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้น
ความรู ้

1.วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 จ านวน  21 หน่วยกิต 
โดยแบ่งเป็นบังคับ 9 หน่วยกิต (เครื่องหมาย * เป็นวิชาบังคับ) 
และนักศึกษาต้องเลือก 12 หน่วยกิต ท้ังนี้วิชาต้องคลอบคลุม
ทั้งหมวด 4 หมวด 

6.IP201 3    
7.IP202 3    
8.IP203 3    
9.IP204 3    
2.2 วิชาบังคับเลือก  30 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือก 2 สาขา จาก 3 สาขาๆ ละ 15 หน่วยกิต หมวดสังคมศาสตร ์

1.TU100 * 3     2.2.1 สาขาปรัชญา ได้แก่  IP220, IP221, IP320,  
IP321,IP322 

 2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ได้แก่  IP222, IP223, IP323, IP324,IP325 

 2.2.3 สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  IP224, IP225, 
IP330, IP331, IP332 

2.TU101 3    
3.TU109 3    
หมวดภาษา 
1.TU050 * 0    
2.TU105 * 3    

3.TU104 * 3    1.IP……. 3    
4.TU106 3    2.IP……. 3    
หมวดมนุษยศาสตร ์ 3.IP……. 3    
1. TU102 3    4.IP……. 3    
2. TU108 3    5.IP……. 3    
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 6.IP……. 3    
1. TU103 3    7.IP……. 3    
2. TU107 3    8.IP……. 3    
1.2 วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 จ านวน  9 หน่วยกิต 9.IP……. 3    
1.TU………. 3    10.IP…… 3    
2.TU………. 3    2.3 วิชาบังคับด้านภาษา 9 หน่วยกิต 
3.TU………. 3    1.IP230 3    
2.วิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต 2.IP231 3    
2.1 วิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 3.IP232 3    
1.IP100 3     
2.IP101 3    
3.IP102 3    
4.IP103 3    
5.IP200 3    
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2.4 วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
IP346,  IP347, IP348,IP349, IP356, IP357, IP358, IP359, 
IP366 ,IP367, IP368,IP369, IP376, IP377 IP378, IP379, 
IP386, IP387, IP388, IP389, IP396, IP397, IP398, IP399, 
IP446,IP447, IP448, IP449, IP456, IP457, IP458,  IP459,  
IP466, IP467, IP468, IP469, IP476, IP477, IP478, IP479, 
IP486, IP487 IP488, IP489, IP496,IP497,IP498, IP499, 
IP546, IP547, IP548 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกิต 
 
 

ลงนาม.................................................................... 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(นักศึกษา) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
สอบไดค้รบตามเง่ือนไขหลักสตูรปริญญาตรี 
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หหน่วยกิต 
ค่าระดบัเฉลีย่สะสม (GPA)…………………..... 
วิชาเอก................................................................... 
วิชาโท 1.................................................................. 
วิชาโท 2.................................................................. 
เกียรตินยิมอันดับ................................................... 
 
 

ลงนาม...................................................... 
(เจ้าหน้าที่) 

วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ............... 
 

1.IP……. 3    
2.IP……. 3    
3.IP……. 3    
4.IP……. 3    
5.IP……. 3    
2.5 ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ   
1.IP500 3    
2.IP501 3    
3.IP502 3    
3. วิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
1……… 3    
2……… 3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOLARSHIP
ทุนการศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

วทิยาลัยสหวทิยาการ
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ทุนการศึกษา 
1.ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คุณสมบัติ  
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา- มารดา รวมกันไม่เกิน 360,000.-บาทต่อปี โดยไม่หักหนี้สิน 
 3. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
 4. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.90 (คะแนนเฉลี่ยล่าสุด/ภาคล่าสุด) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผล
การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5. ไมเ่คยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) 
 เป็นเงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว น ามาจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาตามความเหมาะสม  

คุณสมบัติ  
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีโดยไม่หักหนี้สิน 
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภทต่อเนื่อง 
รวมทั้งนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน ยกเว้น ทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาหรือทุนประเภทรางวัลประกวด 
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  (นศ.ชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย) 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย 
6. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่ก่อน  ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ ให้แก่ผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

 
3.ทุนมูลนิธิอากอนชู 
 เป็นเงินทุนการศึกษาที่มูลนิธิอากอนชูได้มอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

คุณสมบัติ  
 1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ชั้นปีที่ 1-4  

2. ไมเ่ป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนๆ (ยกเว้น ทุนกู้ยืมฯ โครงการเรียนดีชนบท /โครงการช้างเผือก 
/ กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์ ประเภททุนบางส่วนและทุนต่อเนื่องที่ได้รับจากโรงงเรียนเดิม)  หรือให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกท าโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.75 

5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา โดยไม่หักหนี้สินรวมกันแล้วไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อปี 
 
4.ทุนนรนิต เศรษฐบุตร 
 ทุกปีกองทุนนรนิต เศรษฐบุตร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และมีผลการเรียนสูงสุด โดยพิจารณาจากผลคะแนน GPA ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 1 ทุน 
 
5.ทุนจ้างนักศึกษาท างาน  
 รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ท างานเป็นการท างานตามหน่วยงานต่างๆในอัตราชั่วโมงละ 40 
บาท หรือเหมาจ่ายวันละ 240 บาท  
 
6.ทุนช่วยเหลือในกรณีพิเศษ  
 นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและความจ าเป็น เช่น ประสบภัยพิบัติต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอรับ เงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้ที่คณะ 
 คุณสมบัติ 
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 2. หากในครอบครัวมีนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 1คน ฝ่ายการนักศึกษาจะ
ช่วยเหลือเพียง 1 คนเท่านั้น  
 3. นักศึกษาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตประสบภัยพิบัติโดยมีประกาศจากหน่วยงาน
ราชการว่าพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตภัยพิบัติ อุทกกภัย วาตภัย  
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่ายฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
7. กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์  
 เป็นทุนประเภทต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือเป็นผู้สอบผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
หรือ เทียบเทา่จากโรงเรียนในประเทศไทย  
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญทางกายหรือใจที่จะเป็น
อุปสรรคต่อ การศึกษา 
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และให้ค ารับรองต่อกองทุนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนและมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้อยู่ หรือที่จะ
ประกาศใช้ใน อนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. รายได้รวมของครอบครัว (รายได้ของบิดาและมารดา หรือของผู้ปกครองปัจจุบันรวมกัน) ไม่เกิน 
300,000 บาท ต่อป ี
  2. เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ ท าตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
และ เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมด้านจิตอ าส าในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
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   2.1 ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนโดยมีต าแหน่งต่างๆ ในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
   2.2 ท ากิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาค
ชุมชน  
 3. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50  
 4. ต้องเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ชั้นปีการศึกษาที่ 1 และในระหว่างที่สมัครทุนของกองทุนท าบุญวัน
เกิดฯ นี้ ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น 
 
8. รางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี  
 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 แต่ละคณะที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ชั้นปีละ 1 คน  
 คุณสมบัติ 
 1.ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 30 
หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  
 2.ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  2 ไม่ต่ ากว่า 66 
หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  

3.ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 102 
หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  
 4. ในการสอบแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ค่ ากว่าระดับ C หรือ 60 คะแนน และต้องไม่ได้ระกับยัง
ใช้ไม่ได้  (U) 
 
 
 
 
 

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ? 
 การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ขบวนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ภายนอก (สกอ.)  
 
นักศึกษาจะช่วยพัฒนาคณะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ? 
 

1.การน า PDCAมาใช้ในการท ากิจกรรมนักศึกษา ในการท ากิจกรรทุกครั้งนักศึกษาจะต้องด าเนินงาน
ตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  
   1. Plan (วางแผน) การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยการก าหนดระยะเวลาของ

การท างาน เพ่ือเป็นการวางกรอบการท างานป้องกันไม่ให้การท างานเกิดความล่าช้าได้  และการดู
วัตถุประสงค์ของงานว่างานที่ท ามีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อให้งานนั้นเกิดความชัดเจน 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) การด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้แล้วปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือไม่ให้งานนั้นเกิดความล่าช้า และยังเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายไว้ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การตรวจสอบการท างานหลังจากที่ได้
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของงานที่ได้ปฏิบัติ
แล้วเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล  

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข)   เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของงานที่ท าเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับโครงการที่จะท าในปีต่อไป  
 
2.การประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมินการสอนอาจารย์ทุกท่านที่เข้า

สอนในห้องเรียน และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ในทุกๆภาคการศึกษาจะมีการแจก
แบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา เพ่ือที่จะได้น าผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาได้ท าการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 3.ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ต้องรับการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกปี ซึ่งในการประเมินคุณภาพนั้น คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องสัมภาษณ์
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
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ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำาปาง

วทิยาลัยสหวทิยาการ
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ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ.  2549 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  (1)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ.  2531  และอาศัยอํานาจตามความในขอ  12  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย
วินัยนักศึกษา  พ.ศ.  2547  อธิการบดีจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  
2549” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบการสอบทุกฉบับท่ีใชบังคับอยูกอนวันใชระเบียบนี้ 

ขอ  4  “การสอบ”  หมายความวา 

(1) การสอบไล  หรือการสอบกลางภาค  ท่ีเปนกระบวนการวัดผลการศึกษา 
ดวยการสอบขอเขียน 

(2) การสอบเก็บคะแนนหรือการสอบในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการกําหนดและประกาศวัน  
เวลา  สถานที่สอบอยางชัดเจนใหรูลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันสอบ  
และมีการจัดผังท่ีนั่งสอบอยางเปนระบบ  ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการสอบไล
หรือการสอบกลางภาค 

(3) การวัดผลในลักษณะอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากขอ  4  (1)  และ  (2)  เชน   
รายงาน  การทดสอบในหองเรียน  การฝกปฏิบัติเพ่ือเก็บคะแนน 

ขอ  5  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  ใหมีการกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันสอบอยางนอย  15  วัน  และมีการจัดผังท่ีนั่งสอบอยางเปน
ระบบ 

ขอ  6  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
(1) ตองมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาเร่ิมทําการสอบ  และตรวจดูแผนผังท่ีนั่งหรือ

เลขท่ีนั่งใหเรียบรอย 
(2) หามเขาหองสอบกอนมีสัญญาณใหเขาหองได 
(3) ตองแตงเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หรือแตงกายตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  ในกรณีคณะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหเปนไปตาม 
ท่ีคณะกําหนด 
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(4) ตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาดวยทุกครั้งท่ีมาเขาสอบ  และวางบนโตะ 
ใหเห็นอยางชัดเจน  เพ่ือใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ ตรวจสอบ
ดูไดทุกขณะ 

(5) เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ  เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

(6) ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว  ตองไดรับ
อนุญาตจากกรรมการอํานวยการสอบ  กรรมการประจําคณะหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบเสียกอนจึงจะเขาสอบได  แตถาหากวาเวลาไดลวงเลยไป 
เกินกวา  30  นาทีแลวนับตั้งแตเวลาเร่ิมตนสอบ  นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ   
เวนแตคณะจะมีประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(7) ตองเขานั่งตามท่ีนั่งซึ่งเจาหนาท่ีจัดให  สําหรับทรัพยสินท่ีจําเปนตองนํา 
เขาหองสอบ  รวมทั้งกระเปาหรือกลองใสเครื่องเขียน  ใหวางไวใตเกาอี้นั่งสอบ 

(8) ตองลงลายมือช่ือผูเขาสอบในรายวิชาท่ีทําการสอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขาสอบท่ีเจาหนาท่ีจัดไวเพ่ือการนี้ 

(9) ตองเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาบนปกหรือกระดาษคําตอบอยางชัดเจน 
ตามคําส่ังในการเขาสอบเทานั้น 

(10) ตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอความที่แจงไวในคําสั่งสําหรับการสอบวิชานั้น  
และตองเขียนคําตอบในกระดาษคําตอบใหตรงตามคําสั่งหรือท่ีกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการสอบแจงใหทราบ 

(11) เม่ือตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ใหยกมือแจงแกเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
(12) ในระหวางเวลาสอบ  หามลุกออกจากที่นั่งสอบ  นอกจากนําคําตอบย่ืนตอ

กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ  หากเวลายังไมพน  30  นาทีนับจาก
เริ่มสอบหามออกจากหองสอบ  เวนแตจะมีประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(13) กอนเวลาเริ่มทําการสอบ  หรือในระหวางเวลาทําการสอบ  หามผูหนึ่งผูใด 
ซึ่งไมมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสอบ  เขาไปในหองสอบเปนอันขาด  เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

(14) กอนหมดเวลา  5  นาที  เจาหนาท่ีจะใหสัญญาณบอกใหรูครั้งหน่ึงและเม่ือ
หมดเวลาจะใหสัญญาณอีกคร้ังหนึ่ง  ใหนักศึกษาหยุดการทําขอสอบทันที 

(15) นักศึกษาตองสงกระดาษคําตอบตอกรรมการหรือเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ  
และไดรับอนุญาตกอนจึงจะออกจากหองสอบได 

(16) เม่ืออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที  และหาม 
สงเสียงดังรบกวน  หรือทําความรําคาญใหแกผูท่ีกําลังทําการสอบอยู  หรือ 
สงเสียงเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบซึ่งอาจทําใหผูท่ีอยูในหองสอบไดยิน 

 
 

 

 

ขอ  7  ในการสอบไลหรือสอบกลางภาค  หากนักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ในการสอบ  
จะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา   
พ.ศ.  2547  ขอ  15.3  หรือขอ  17  ซึ่งมีความผิดตองถูกลงโทษพักการศึกษา  หรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา  หรือไลออก  แลวแตกรณี 

(1) การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

(2) นําอุปกรณอ่ืนใดท่ีไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซึ่งหมายความรวมถึง
อุปกรณสื่อสารทุกชนิดดวย 

(3) นําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  หรือโนตยอ  ท่ีไมได
รับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

ขอ  8  กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวา 
จะทําการสอบโดยไมสุจริต 

ขอ  9  เม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบพบวามีการทุจริตเกิดข้ึน  ใหยึด
อุปกรณหรือเอกสารที่ใชในการทุจริต  และใหนักศึกษาคนนั้นสอบตอไดจนเสร็จ 

ขอ  10  ในกรณีท่ีเชื่อไดวามีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน  ใหคณะหรือหนวยงานอื่นๆ  ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอน  แจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยไมเนิ่นชา  และใหรองอธิการบดีฝายการ 
นักศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือสอบสวนใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง  หาก 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวานักศึกษาทุจริตในการสอบจริง  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป 

ขอ  11  การวัดผลในลักษณะอื่นๆ  ตามขอ  4  (3)  หากนักศึกษากระทําการทุจริต  
อาจารยผูสอนมีอํานาจใชดุลยพินิจในการวัดผลการศึกษา 

ขอ  12  ใหคณะหรือหนวยงานอื่นๆ  ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  มีอํานาจออกระเบียบ
หรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบ  เมื่อมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการจัดการสอบ
และใหถือวาเปนระเบียบหรือขอปฏิบัติในการสอบตามความในขอ  12  วรรคสอง  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ.  2547  ดวย 

ขอ  13  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศขอปฏิบัติ  วาดวย
การสอบ 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี    13    มีนาคม    พ.ศ.    2549 

        (ลงนาม)           สรุพล  นติไิกรพจน 
(ศาสตราจารย  ดร.สุรพล  นิติไกรพจน) 

อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง   ขอปฏิบตัิวาดวย การเขาสอบของนักศกึษา 
-------------------------- 

เพื่อใหการสอบวิชาตางๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนไปโดยเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความ 
ในขอ 13 แหงระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรวางขอปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
กอนเร่ิมสอบ 

1.   ตองมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มทําการสอบและตรวจดูแผนผังเลขที่นั่งสอบใหเรียบรอย 
2.   ในการเขาสอบนักศึกษาตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.   ใหนักศึกษาเขาหองสอบกอนเวลาสอบ  5  นาที 
4.  หามนําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  โนตยอ หรืออุปกรณส่ือสารอิเลคทรอนิค 

 อื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ 
5.   ใหนักศึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบวาครบถวนหรือไม หากไมครบใหแจงเจาหนาที่ควบคุม 

 การสอบทันที 
6.   ใหนําบัตรประจําตัวนักศึกษาวางบนโตะสอบ 

ในระหวางการสอบ 
1. ไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบหลังจากสอบไปแลว 30 นาที  นอกจากไดรับอนุญาตจากอาจารย 

ประจําวิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
2. ในกรณีนักศึกษามาสอบสายเกิน  30  นาที  ใหนักศึกษาติดตอที่กองอํานวยการสอบ 
3. เม่ือตองการสิ่งหนึ่งส่ิงใด  ใหยกมือแจงแกเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
4. นักศึกษาทําขอสอบเสร็จกอนเวลาใหนักศึกษายกมือแจงผูคุมสอบและสงกระดาษคําตอบพรอมขอสอบให

เจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
5. เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบหากเวลายังไมพน  30  นาที  
6. เม่ือออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และหามสงเสียงดังรบกวน หรือทําความ

รําคาญใหแกผูที่กําลังทําการสอบอยู หรือสงเสียงเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบซ่ึงอาจทําใหผูที่อยูในหองสอบไดยิน 
7. หากมีการทุจริตการสอบ นักศึกษาตองเซ็นชื่อในหลักฐานและบันทึกการกระทําผิดกอนจึงจะสามารถ 

สอบตอจนเสร็จหรือหมดเวลา 
หลังจากหมดเวลาสอบ 

1. นักศึกษาตองหยุดทําขอสอบ  และสงกระคําตอบพรอมขอสอบแกผูคุมสอบทันที 

                                                  ประกาศ     ณ    วันที่      24      กรกฎาคม   พ.ศ.  2549 

                                                       (ลงนาม)           สุรพล    นิติไกรพจน   
                                                             (ศาสตราจารย   ดร.สุรพล    นิติไกรพจน) 
                                                                              อธิการบดี 
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