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22 ปี วิทยาลัยสหวิทยาการ 
จากวนันัน้ถงึวนันี ้

 ในสมัยที่  ดร .ชาญวิท ย์   เกษตรศิ ริ  เป็นอธิการบดี  กลุ่ มศิษ ย์ เก่ าอาวุ โส   เต รียม มธก . และผู้ที่ 
จบการศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตเดิม  ได้น าเสนอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร้ือฟื้นการจัดการเรียนการ
สอน “ธรรมศาสตรบัณฑิต”  ข้ึนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในเวลานั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ให้ความสนใจและ
ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยกร่างหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการองค์ความรู้สาขาต่างทางสังคมศาสตร์ อาจ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยสมัยใหม่  ต่อมาในสมัย รศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร เป็นอธิการบดี รัฐบาล 
มีนโยบายสนับสนุนการขยายการจัดการศึกษาออกสู่ภูมิภาคภายใต้โครงการเปิดวิทยาเขตสารสนเทศ  ประกอบกับ
กระแสการเรียกร้องของประชาคมในจังหวัดล าปางให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
เพิ่มเติมจากที่มีการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตโดยคณะรัฐศาสตร์อยู่แล้วเป็นเวลาหลายปี 
 รศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในขณะนั้น  ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีพบปะกับ
ประชาคมล าปาง เพื่อปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการเรียนการสอนข้ึนที่จังหวัดล าปาง แนวคิดเดิม
เกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตจึงถูกน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ อีกคร้ัง  โดยมหาวิทยาลัยได้
แต่งต้ังคณะท างานชุดหนึ่งมี  รศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์, รศ.ดร.สายทิพย์  สุคติพันธ์ และ ผศ.พรชัย ตระกูลวรา
นนท์ เป็นแกนน าในการท าประชาพิจารณ์และพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์ข้ึน  ซึ่งต่อมาในวันที่ 23  
กุ ม ภ าพั น ธ์  พ .ศ .2 5 42   “ห ลั ก สู ต รศิ ล ป ศ าสต รบัณ ฑิ ต   ส าข าวิ ช าส หวิ ท ย าก ารสั ง คมศ าสต ร์ ”  

111
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 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณบดี และในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
หลั ก สู ต ร จ าก ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ธ ร รม ศ าส ต ร์  ห ลั ก สู ต ร ได้ เ ร่ิ ม จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ค ร้ั ง แร ก 
ในปีการศึกษา  2542  ภายใต้โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  และบริหารหลั กสูตร 
ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น โด ย ค ณ ะก ร ร ม ก าร บ ริ ห าร ห ลั ก สู ต ร  ฯ  จ น เมื่ อ ไ ด้ จั ด ก า ร เรี ย น 
ก าร ส อ น มี นั ก ศึ ก ษ าค รบ ทั้ ง  4  ชั้ น ปี แ ล้ ว   ได้ มี ก าร พิ จ ารณ าป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  ค ร้ั ง ที่  1  ห รื อ  
ในปีการศึกษา 2546  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและแผนของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ต่อมาในปี  พุทธศักราช  2546 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ถูกจัดต้ังข้ึนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการบริหารศูนย์ล าปาง  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  2546  มีสถานะเป็นหน่วยงานหนึ่ง  
ในมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ จัดการศึกษาการวิ จัย  และการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดทั้งส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง  และในวันที่ 10  ตุลาคม  
พุทธศักราช 2547  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 
2547) หลักสูตรอนุปริญญาสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2547) ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    

“วิทยาลัยสหวิทยาการ”  ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอีกคร้ัง  เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ พุทธศักราช 2549  ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม  พุทธศักราช  2549  ก าหนดให้วิทยาลัยสหวิทยาการแยกการบริหารงานเป็นอิสระออกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และตัดโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรของโครงการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์และโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ และตัดโอนบุคลากรและ
งบประมาณจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มาอยู่ภายใต้โครงสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการ 

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยเปิดการสอนจ านวน 4 สาขาวิชาเอก ดังนี้   

1.จีนศึกษา   
2. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
3. การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว  
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ใน ปี ก าร ศึ ก ษ า เดี ย ว กั น นี้ วิ ท ย าลั ย ส ห วิ ท ย าก าร  ศู น ย์ ท่ าพ ร ะ จั น ท ร์ ได้ ก า เนิ ด  ห ลั ก สู ต ร 
ศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต  ส าขาวิ ช าป รัชญ า ก าร เมื อง  แล ะเศรษฐศาสต ร์  (PPE)  ในปี ก ารศึ กษา 255 7  
วิทยาลัยสหวิทยาการจึงได้น าหลักสูตรดังกล่าวมาเปิดท าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ด้วย 

ทั้ งนี้ หลั กสู ต รนี้ เป็ นการบู รณ าการองค์ ความ รู้ของศาสต ร์แขนงต่ างๆ  เข้ าม าในก าร เรียน 
การสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย  
และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้ เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อพัฒนาการและแก้ไขปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา  
การพัฒนาสังคม และอาชีพอิสระอ่ืนๆรวมทั้งมีความรู้และความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนเพื่อเป็น
นักวิชาการและนักวิจัยได้  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) เป็นหลักสูตร 
ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปีคร่ึง ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาปรัชญา สาขาการเมือง และกฎหมาย 
และสาขาเศรษฐศาสตร์  

ดั งนั้ น ในปั จ จุบั น  (ปี ก ารศึ กษ า 2560)  วิ ทย าลั ย สหวิ ทย าก าร  มหาวิ ทย าลั ย ธรรมศาสต ร์  
ศูนย์ล าปางมีการเรียนการสอนโดยระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 2 หลักสูตร 
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รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ   
(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553)

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล   
(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556)

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

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

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนในต าแหน่งคณบดี

วิทยาลัยสหวิทยาการ
(1 พฤศจิกายน 2562 – 28 เมษายน 2563)

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รักษาการเเทนในต าเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
(20 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน)

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ค ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

WELCOME 

 SPEECH 
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ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ 

     ปัญหาของโลกนั้นซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้โดยใช้องค์ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่ง วิทยาลัยสหวิทยาการมีจัดการกับ
ค ว าม ท้ า ท าย นี้ โด ย บู รณ าก าร มุ ม ม อ ง แล ะวิ ธี ก าร ที่ ห ล าก ห ล าย  เชื่ อ ม โย งผู้ เชี่ ย ว ช าญ  ค ว าม คิ ด  ชุ ม ช น  
และส่งเสริมการท างานร่วมกัน เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของสหวิทยาการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ 
วิธี ปฏิบัติ ที่ ดี ที่ สุด ในการท างาน ร่วมกัน  พัฒ นาความคิดส ร้างสรรค์  มี ความยืดห ยุ่นต่ อการแก้ปัญ หาที่ ท้ าทาย 
จากมุมมองที่แตกต่างกัน วิทยาลัยสหวิทยาการเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ในสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยามีพลวัตของหลักสูตรโดยจัด รูปแบบที่ หลากหลายทั้ งหลักสูตรออนไลน์  
นอกสถานที่  ห รือ ในมหาวิทยาลัย  นั กศึ กษาสามารถออกแบบ โปรแกรมการเรียน รู้ โดยผสมผสานองค์ความ รู้ 
ท าง สั ง ค ม ศ าส ต ร์  ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์  ธุ ร กิ จ  แล ะ เท ค โน โล ยี  ซึ่ ง เป็ น ก ารขย าย ขอ บ เขต ก าร เรี ย น แบ บ ด้ั ง เดิ ม  
เพื่ อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายและอาชีพ ในอนาคตของนั กศึ กษา เร าหวั ง เป็ นอ ย่ าง ย่ิงว่ าก ารศึ กษาแบบสหวิ ทยาการ 
เป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพส าหรับการท างานในศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ด 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รักษาการเเทนในต าเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

รักษาการเเทนในต าเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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1. ให้ความรู้ / ความคิดของคุณก่อนเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่  STATE A หรือ จุดที่มีสภาวะ Metastable 
equilibrium (จุดกึ่งเสถียรภาพ) 

2. เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้ว จะมี Free energy หรือเร่ืองราวมากมายมากระทบและท าให้ความรู้ / ความคิด
ของคุณเปลี่ยนไปสู่สภาวะ Unstable equilibrium หรือแม้แต่  Nonequilibrium 

3. แต่ในที่สุด คุณต้องตกผลึกความรู้ / ความคิดของตัวเองให้อยู่ใน STATE B หรือ จุดที่มีสภาวะ Stable 
equilibrium (จุดเสถียรภาพ) ที่ Free energy ส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองน้อยกว่า STATE อื่นๆ (สังเกตจาก

กราฟที่จุด Stable equilibrium อยู่ต ่ากว่าจุดอื่นๆ ซึ่งแสดงว่า Free energy ส่งผลกระทบน้อยกว่า)  
4. แต่  เมื่ อ คุณ ใช้ ชี วิ ต ต่ อ ไป เร่ื อยๆ  คุณ จ ะพบ เอ งว่ า  ใน ที่ สุ ด  Stable equilibrium จะกล าย เป็ น 

Metastable equilibrium ได้เช่นกัน เมื่อ Free energy เปลี่ยนไป 

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
รักษาการแทนในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
รักษาการแทนในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
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“After climbing a great hill, one only finds that 
there are many more hills to climb” 

-Nelson Mandela- 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่รหัส 62 ทุกท่าน นักศึกษาผู้ซึ่งได้ปีนข้ามภูเขาขนาดสูงย่อมๆจนได้สถานะภาพเป็น 

“นักศึกษาธรรมศาสตร์” ล าดับต่อไปนักศึกษาจะค้นพบว่า มีภูเขาสูงชันอีกมากมายที่รอให้เราปีนข้าม เขาบางลูกก็อาจจะปีนได้
ง่ายดาย แต่บางลูกก็อาจจะปีนตกแล้วตกอีก ทิ้งร่องรอยบาดแผลให้เราได้ระลึกถึงอยู่เนืองๆ ส่วนนักศึกษาที่ปีนจนพิชิตยอดเขา
สูงชันนั้นได้ ก็จะมีเร่ืองราวแห่งความภาคภูมิใจให้ระลึกถึงไม่รู้ลืมเช่นเดียวกับ 
 

 
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
รักษาการเเทนในต าเเหนง่รองคณบดีฝา่ยศนูย์ล าปาง

รักษาการเเทนในต าเเหนง่ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์(ศูนย์ล าปาง)

 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ 
รักษาการเเทนในต าเเหน่งรองคณบดีฝ่ายศูนย์ล าปาง 

รักษาการเเทนในต าเเหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
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ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 63 ทุกคนสู่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน

ระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้จะเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด จิตวิญญาณ และปัญญา รวมถึงความผูกพันที่จะเกิดข้ึนไม่ว่า
จะเป็นเพื่อนผู้มาก่อน เพื่อนผู้มาหลัง ครูอาจารย์ บุคลากร ผ่านการเรียน การท ากิจกรรมร่วมกัน ทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะเกิดข้ึน
ภายใต้ร่มเงาของวิทยาลัยสหวิทยาการจะช่วยหล่อหลอมและสร้างตัวตนที่สมบูรณ์ให้แก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความ
ตั้งใจ เพียรพยายามอย่างสม ่าเสมอ ใช้สติในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม
และจริยธรรม จนสามารถก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนสามารถน าความรู้และทักษะการด าเนินชีวิต
ต่าง ๆ ไปพัฒนาและท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป 

 
        
 

 

อาจารย์ วรรณวนัช  อรุณฤกษ์
รักษาการแทนในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ล าปาง)

อาจารย์ วรรณวนัช  อรุณฤกษ์ 
รักษาการแทนในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ล าปาง) 
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ลูกเอ๋ยลูกนกฮูก 

จงพันผูกด้วยรักสมัครสมาน 

คือตัวแทนแก่นปัญญาวิชชาชาญ 

สหวิทยาการเกื้อประชา 

สรรพศิลป์สรรพศาสตร์ประกาศก้อง 

ลูกยูงทองเลือดเหลืองแดงจะแกร่งกล้า 

โดมแก้วเด่นแดนล าปางร่วมทางมา 

จะฟันฝ่าเคียงคู่ธรรมค ้าจุนไทย 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
รักษาการเเทนในต าเเหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี 
รักษาการเเทนในต าเเหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์(ศูนย์ล าปาง) 
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ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนครับ การที่ทุกคนมาถึงจุดนี้ถือเป็นความส าเร็จในระดับหนึ่ง และเป็นจุดเร่ิมต้น ในการ

แสวงหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การท างานในอนาคต ทั้งนี้ช่วงเวลาสี่ปีในร้ัวมหาวิทยาลัยนั้นแสนรวดเร็วขอให้ตั้งใจและ
ฝึกฝนตนเอง เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพ  ส าหรับวันข้างหน้า และเผื่อวันไหนเรามองย้อนมาก็จะรู้สึกอบอุ่น 
และภาคภูมิใจครับ 

 

 

 

 

อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุุวรรณ
รักษาการเเทนในต าเเหน่งรองผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)

อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุุวรรณ 
รักษาการเเทนในต าเเหน่งรองผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
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CIS 

LECTURERS 
รายนามคณาจารย์ 

ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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รองศาสตราจารย ์ดร.สายฝน สุเอยีนทรเมธี
การศึกษา

Ph.D.(Bioresources Science) Mie University ,Japan

E-mail : nsaifon@hotmail.co.th

รองศาสตราจารย ์ดร.พทิยา สุวคันธ์
การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : pittaya.lin@gmail.com

รองศาสตราจารยถ์ริวฒัน ์ตันทนิส
การศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail : medteflcu@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรพัย์
การศึกษา

Ph.D (International Studies, Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan

E-mail : kickkujung501@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุง่นภา เทพภาพ
การศึกษา

Ph.D. (Social Welfare) Japan College of Social Work, Japan

E-mail : rungnapatu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โขมส ีมีภักดี
การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : Khomsee@hotmail.com

รายนามคณาจารย์ 
ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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รายนามคณาจารย์ 
ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยิง่ลกัษณ ์กาญจนฤกษ์
การศึกษา

Ph.D. (Earth & Environment) University of Leeds,UK

E-mail : yinglukk@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ถริวรรณ นิพิฏฐกลุ
การศึกษา

Ph.D. (Surface, Interface and Materials) University of Haute Alsace, France 

E-mail : thirawan@tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศวิรนิ เลิศภษูติ
การศึกษา

Ph.D (International Studies, Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan

E-mail : tusivarin@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา ละอองปลวิ
การศึกษา

Ph.D. (Human Geography) Durham University,UK 

E-mail : lwasanala@.tu.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธรีภทั ชัยพพิฒัน์
การศึกษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณทติ
(การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail : khetrat_tu@windowslive.com

ผู้ช่วยศาสตราจารยโ์อฬาร รัตนภกัดี
การศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : olan217@yahoo.com
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รายนามคณาจารย์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์พ็ญศริ ิพันพา 

การศึกษา
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail : pen_ri@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลัลภ ทองออ่น
การศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : wallop1234@hotmail.com

อาจารย ์ดร.สมุิตา สุภากรณ์
การศึกษา

Ph.D. (Educational and Applied Linguistics) Newcastle University,UK

E-mail : ruanpan@hotmail.com 

อาจารยช์วนนท ์กาญจนสวุรรณ 
การศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
E-mail : Zenorota@gmail.com

อาจารยว์รรณวนชั อรณุฤกษ ์
การศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
E-mail : wanwanataroonroek@gmail.com

อาจารยด์ลวฒัน ์ บัวประดษิฐ์
การศึกษา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
E-mail : d.buapradit@gmail.com

ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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อาจารยว์ราพร แซ่จงึ 
การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
Master Education Curriculum and teaching Methodology, 

Beijing Language and cultural University, China
E-mail : zhouxiuli389389@outlook.co.th

อาจารยช์ยัวฒุ ิบุญเอนก 
การศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail : bunachor@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ยัยทุธ ถาวรานรุกัษ ์(ลาศึกษาตอ่)
การศึกษา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง

E-mail : chaiyut8@tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ติวร วราศริพิงศ์ (ลาศกึษาตอ่)
การศึกษา

Master of Economics, Yunnan University, china

E-mail : Chw_pang@hotmail.com

อาจารยว์ิรลัพชัร ประเสรฐิศกัดิ ์ (ลาศกึษาตอ่) 
การศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : viralbajra@gmail.com 

อาจารยศ์ริศิักดิ ์พูลสวสัดิ ์(ลาศกึษาตอ่)
การศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
E-mail : sirisak.p@hotmail.com

รายนามคณาจารย์ 
ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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รายนามเจ้าหน้าที่ 

 และคณะกรรมการนักศึกษา 
 ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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รายนามเจา้หนา้ทีป่ระจ า วทิยาลยัสหวทิยาการ  
งานบรกิารการศกึษา ศนูยล์ าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสนธยา วิจิตรยืนยง (พี่ไก)่
ต าแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ล าปาง
E-mail: V_sontaya@hotmail.com

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร (พี่อ้อน)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
E-mail: ufa_tu@hotmail.com

นางสาววลิตพร จิโนทา (พี่อ๋ิม)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail: a_walit@hotmail.com

นางสาวนิตยา ปินตาวงค์ (พี่อ้อม)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail: Gabrielle_mint@hotmail.com

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์ (พี่ฝ้าย) 
ต าแหน่ง นักวิขาการศึกษา
E-mail: wasinun_fai@hotmail.co.th
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นายกันตภณ กุณาวงศ์ (พี่โย)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail: apirakyo_tu@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินพร โกเมฆ (พี่จาม)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

E-mail: jam_socsci@hotmail.com

นายธนากร ต่ายจันทร์ (พี่แอร์)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail: pierrefansur@gmail.com

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ (พี่เจี๊ยบ)
ต าแหน่ง รักษาการในต าแหนง่หัวหนา้งานบรหิารส านกังาน    
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง
E-mail: p.jurarak@gmail.com

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์ (พี่แนน)
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail:Chaising_nan@hotmail.com
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นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี (พี่อ้อย)
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: aoy_pajaree@hotmail.com

นางสาวศศินิภา วงค์ใจ (พี่ขิง)
ต าปหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
E-mail nu_namkhing@hotmail.com

นางกรรณิกา  สอนปาละ (พี่กุ้ง) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
E-mail :  kkannika@tu.ac.th
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ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
รายนามคณะกรรมการนักศึกษา 
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นายธนพล แสงลี   ชื่อเล่น เอิร์ธ
ต าแหน่ง ประธานกรรมการนักศึกษา
เบอร์โทร 095-9048004 
E-mail: earthdy.lovelove@gmail.com

นายชาครีย์ กิจรักษา ชื่อเล่นบราวน่ี 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการนักศึกษา 
เบอร์โทร 096-7242770
E-mail : ambasswan@gmail.com

นางสาวกรวีร์ กันทะวงศ์ ชื่อเล่น เอิร์น 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการนักศึกษา 
เบอร์โทร 091-8015993 
E-mail : Kanthwong502@gmail.com

นายหฤษฏ์ ปินทา ชื่อเล่น บรูโน่ 
ต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 
เบอร์โทร 093-2736071
E-mail: Princephu.31@gmail.com

นางสาวปนัดดา ศรีธิเดช ชื่อเล่น ปอย 
ต าแหน่ง เลขานุการ 
เบอร์โทร 095-4531604 

E-mail : ppoypanadda@gmail.com
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นายพัชรพันธ์ ถิรนัยนันท์ ชื่อเล่น เพชร 
ต าแหน่ง สวัสดิการ 

เบอร์โทร 064-6208191
E-mail: petchindy34@hotmail.com

นายธนวัฒน์ ศรีพิชัย ชื่อเล่น มิกซ์
ต าแหน่ง เหรัญญิก 

เบอร์โทร 097-0904995 
E-mail : tanawatmickey29633@gmail.com

นางสาวชมพูภูคา จันทนากร ชื่อเล่น เอ็กตร้า 
ต าแหน่ง บ าเพ็ญประโยชน์ 
เบอร์โทร 093-1722076

E-mail: newchompolpukar@gmail.com

นายพีระพล วงษา ชื่อเล่น พีท 
ต าแหน่ง ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทร 093-6382642

E-mail : peerapolwongsa51423@gmail.com

นางสาวเบนส์ โหงวเกร็ด ชื่อเล่น ฟิว 
ต าแหน่ง วิชาการ

เบอร์โทร 091-7099997
E-mail : Bensfew23@gmail.com
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นางสาวปาณิสรา ปานพรม ชื่อเล่น เบียร์ 
ต าแหน่ง อนุกรรมการ 
เบอร์โทร 082-0650050 
E-mail :panisarapanphom@gmail.com

นายอนิรุทธิ์ ทองอ าไพ ชื่อเล่น เจเจ 
ต าแหน่ง กีฬาและนันทนาการ
เบอร์โทร  090-9179838
E-mail :Jayanirut@gmail.com

นางสาวกฤติมา โยธิน ชื่อเล่น กุญ 
ต าแหน่ง อนุกรรมการ
เบอร์โทร 085-5203646
E-mail : krittima555555@gmail.com

นางสาวกฤตยา จ าอินทร์ ชื่อเล่น มะเหม่ียว 
ต าแหน่ง อนุกรรมการ
เบอร์โทร 095-5454629
E-mail: Krittaya.jamin@yahoo.com

นายกิตติภัฎ กระแจะจันทร์ ชื่อเล่น โฟร์ท 
ต าแหน่ง อนุกรรมการ 
เบอร์โทร 063-1858486
E-mail : kittipat337@gmail.com

นายธนภัทร ค านวนชอบ ชื่อเล่น ฟิว 
ต าแหน่ง อนุกรรมการ 
เบอร์โทร 091-8240504
E-mail : thanapat17k@gmail.com
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 CURRICULUMS 

หลักสูตร 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
 
1. รหสัและชือ่หลกัสตูร  
 รหัสของหลักสูตร  : 25520051102782 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทย    : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์   
        ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies  

  of Social Science 
 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย          ช่ือเต็ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) 
                         ช่ือย่อ         ศศ.บ. (สหวทิยาการสังคมศาสตร์)   

ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม  Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
                     ช่ือย่อ  B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science) 
 
3. วิชาเอก  

3.1 จีนศึกษา (Chinese Studies) 
3.2 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา (Greater Mekong Subregion Studies) 
3.3 การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Resources Management) 
3.4 การพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development) 

 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
4.1 ปรัชญาและความส าคัญ  
 ปรัชญา 
 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งท าความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมแบบองค์รวม 

ด้วยการบูรณาการวิทยาการในสาขาต่างๆ เพื่ออธิบายความเป็นไปของสังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาสังคมและ
พัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน 

 ความส าคัญ 
         โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนา

เจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้านั้น    
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ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพิ่มทวีขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเกี่ยวและมีความ
ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทย
เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น  รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ 
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน  จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง
สาขาที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 
วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น 
องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น   

         ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดมั่นในพันธกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ        
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน  
ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการตลอดจน  มีความสามารถ 
ในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ   
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และจิตส านึกออกสู่สังคม 
(3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการอันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลน 
(4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์               
ศูนย์ล าปาง 
 

5. หลักสูตร 
5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
     นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม

โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
 
1) วิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1                 21 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2       9 หน่วยกิต 
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2) วิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                      94 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาแกน                         43 หน่วยกิต 
   2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ          27 หน่วยกิต 
   2.1.2 กลุ่มวิชาภาษา            6 หน่วยกิต 
   2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
                   และภาคนิพนธ์                         10 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก                      39 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกร่วม           9 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกบังคับ          30 หน่วยกิต 

   2.3 วิชาเลือก              12 หน่วยกิต 
   3) วชิาเลอืกเสร ี            ไมน่อ้ยกวา่               6 หนว่ยกติ 

  
5.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร   

1) วชิาศกึษาทัว่ไป                                                             30 หนว่ยกติ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไมน่้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ซึ่งแบ่งเปน็ 2   ส่วน คือ 
       1.1) วชิาศกึษาทัว่ไปสว่นที ่1                        21 หนว่ยกติ  
    นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทัง้ 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเปน็ วิชาบงัคบั 
จ านวน 3 วิชา และวิชาบังคบัเลือกจ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
             1. วิชาบังคับ 3 วิชา  จ านวน  9 หนว่ยกิต   
                         - หมวดสังคมศาสตร์       
                       มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกป้ัญหา                3 (3-0-6) 
         TU 100 Civic Engagement  
                         - หมวดภาษา        
                                              มธ.050 การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ         3 (3-0-6) 
                            TU 050 English Skill Development                    ไม่นบัหนว่ยกิต 
                        มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
          TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
          มธ.105 ทกัษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
                                              TU 105 Communication Skills in English 
                                         2. วิชาบังคบัเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หนว่ยกิต  
                                              -  หมวดสังคมศาสตร์   
                            มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย               3 (3-0-6) 
                                                    TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                      
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              มธ.109 นวัตรกรรมกบักระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
            TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 
        - หมวดมนษุยศาสตร ์
                    มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                 3 (3-0-6) 
                            TU102 Social Life Skills                                      

         มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง    3 (3-0-6) 
                                            TU108 Self-Development and Management 
                                             - หมวดวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร์ 
           มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยนื                 3 (3-0-6) 
                                                 TU 103 Life and Sustainability                                      
             มธ.107 ทกัษะดิจทิัลกบัการแก้ปัญหา              3 (3-0-6) 
                                                TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
          - หมวดภาษา 
            มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
                                                TU106 Creativity and Communication 
          1.2) วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2     9 หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับ  2  วิชา                    6 หน่วยกิต 

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

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

- วชิาบงัคบัเลอืก  1  วชิา         3 หนว่ยกติ   
จากวิชาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม   

     และวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
TU111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษย์กบัศิลปะ : ทัศนศิลป ์ดนตร ี 

และศิลปะการแสดง        3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts     
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม ่    3 (3-0-6)

                          TU 117 Development of Modern World     
มธ.121 มนุษย์กบัสังคม        3 (3-0-6) 

      TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
TU122  Law in Everyday Life    
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ        3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy      
มธ.143 มนุษยก์ับสิง่แวดล้อม       3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัอาเซียน     3 (3-0-6) 
AS 125  Introduction to ASEAN                                     

2) วชิาเฉพาะ                              94 หนว่ยกติ 
2.1) วชิาแกน                                                           43 หนว่ยกติ  
- กลุม่วชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ                          27 หนว่ยกติ 
 2.1) วชิาแกน                                                           43 หนว่ยกติ  
- กลุม่วชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ                          27 หนว่ยกติ 

                    สส.201 วัฒนธรรมศึกษา    3 (3-0-6) 
SI 201  Cultural Study 
สส.202 ทฤษฎีสังคมศาสตร์     3 (3-0-6) 
SI 202  Social Theory 
สส.203 เศรษฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการ                3 (3-0-6) 
SI 203  Economics for Interdisciplinary Studies 
สส.204 รัฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการ      3 (3-0-6) 
SI 204  Political  Science for Interdisciplinary Studies 

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

     สส.206 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา    3 (3-0-6) 
     SI 206   Environment and Development 
     สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น     3 (3-0-6) 

SI 207   Introduction to Law and Rule by Law 
 
สส.208 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสหวทิยาการ   3 (3-0-6) 
SI 208  Qualitative research for interdisciplinary studies 
สส.209 การวิจัยเชิงปรมิาณทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 
SI 209  Quantitative Research 
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- กลุม่วชิาภาษา                            6 หนว่ยกติ 
เลือกศกึษาภาษาใดภาษาหนึง่จากภาษาดังต่อไปนี้ 
- ภาษาองักฤษ 

    สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์    3 (3-0-6)
   SI 211  English for Social Sciences 

     สส.212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
     SI 212  English for Communication 
     หรือ 
     - ภาษาจนี 
    สส.213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1     3 (3-3-6) 

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

หมายเหตุ : ส าหรับนักศึกษาที่จะเลือกสาขาวิชาเอกจีนศึกษา ต้องสอบได้ สส.213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1และสส.214 
ภาษาจีนเบื้องต้น 2  

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์ 10 หน่วยกิต 
    1. วชิาบงัคบั 1 วชิา 
  สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน    3 (0-6-0) 
  SI 501  Community Participatory Field Work 
  2.วชิาบงัคบัเลอืก 2 วชิา  โดยแบง่ออกเปน็ 2 รปูแบบดงันี ้

รปูแบบที ่1 
• สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิัติสหวิทยาการ   3 (0-6-0) 

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

SI  500 Directed Research 
รปูแบบที ่2 
• สส.503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา    1 (1-2-0) 

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

SI  504 Cooperative Education 
2.2) วชิาเอก                                                                        39 หนว่ยกติ  

 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งจากวิชาเอก  ดังนี้ 
  - จีนศึกษา 
   - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
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  - การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
  - การพัฒนาการท่องเที่ยว 

    
 

2.2.1) วชิาเอกรว่ม           9 หนว่ยกติ 
   - รายวชิาเอกรว่มในสาขาวชิาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  

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

 
-  รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและ

สาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยว 
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา     3 (3-0-6) 
SI 324 Concepts and Theories on Development 
สส.325 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
SI 325 Social And Cultural Capital 
สส.326 การบริหารและการจัดการองค์กร   3 (3-0-6) 
SI 326 Organizational Management 

 
2.2.2) วชิาเอกบงัคบั                       30 หนว่ยกติ 
- รายวชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกจนีศกึษา 

สส.331  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6) 
SI 331  Chinese for Everyday Use 
สส.332  การอ่านภาษาอังกฤษด้านจนีศกึษา   3 (3-0-6) 

  SI 332   Readings in Chinese Studies 
                                         สส.333  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน   3 (3-0-6) 
                                         SI 333  History and Civilization of China 
 สส.334  การเมืองและการปกครองจีน                                      3 (3-0-6) 
                                       SI 334  Government and Politics of China  
                                              สส.335  จีนในเศรษฐกิจโลก                                                     3 (3-0-6) 
                                              SI 335  China in the Global Economy 
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                                        สส.336  สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย                                3 (3-0-6) 
                                 SI 336   Society and Culture of Contemporary China 
                                        สส.431  ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของจีน         3 (3-0-6) 
                                        SI 431   Security and Foreign Policy of China 
                                        สส.432  จีนกบัความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม                               3 (3-0-6) 
                                        SI 432   China and Environmental Challenges  
                                        สส.433  จีนโพ้นทะเล : การย้ายถิ่น อัตลักษณ์  
                                                      และโลกาภิวัตน์                                                                 3 (3-0-6) 
                                         SI 433   Overseas Chinese : Migration, Identity,  

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

 
- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 

                                        สส.341 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่อง   
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง                                                  3 (3-0-6) 

                                        SI 341  Selected Readings in the Greater  
Mekong Subregion  

                                        สส.342  การเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดน 
                                                      ในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง                                                    3 (3-0-6) 
                                        SI 342  Mobility and Cross-border Migration in  
                       the Greater Mekong Subregion 
                                        สส.343  การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ 
         ในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง                                                    3 (3-0-6) 
                                        SI 343  Politics and Government of the GreaterMekong Subregion 
                                        สส.344  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ 

      ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมัย                                      3 (3-0-6) 
                                        SI 344   Society and Culture of Contemporary  

      the Greater Mekong Subregion 
                                        สส.345   การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
                                                       ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง                                                   3 (3-0-6) 
                                        SI 345   Trade and Investment in the Greater Mekong  Subregion 
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                                      สส.346   อนุภมูิภาคลุม่แมน่ ้าโขงในบริบทโลก                                       3 (3-0-6) 
                                      SI 346   Greater Mekong Subregion in Global Context 
 
                                      สส.441   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
                                       SI 441    Mekong Subregion and Environmental Challenges 
                                      สส.442   การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน           3 (3-0-6) 
                                      SI 442    Logistics and Supply Chain Managementand Development 
                                      สส.443   ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนภุูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง        3 (3-0-6)                                              
                                      SI 443    Information System for Mekong Subregion Development  
                                      สส.444   สมัมนาอนภุูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา                                      3 (3-0-6) 
                                      SI 444   Seminar on the Greater Mekong Subregion Studies 
 

  - รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
สส.351  คติชนสร้างสรรค ์       3 (3-0-6) 
SI 351  Creative Folklore  
สส.352  กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสงัคม 
              กบัการพัฒนาสังคม                              3 (3-0-6) 
SI 352  Group, Organization and Social Networks  
              for Social Development 
สส.353  การสื่อสารเพื่อการจัดการ                                  3 (3-0-6) 
SI 353  Communication for Management 
สส.354  การพัฒนาทนุมนษุย์และผู้ประกอบการทางสงัคม   3 (3-0-6) 
SI 354   Human Capital Development and Social Entrepreneur 
สส.355  ล้านนาศึกษา         3 (3-0-6) 
SI 355   Lanna Studies  
สส.356  การจัดการทรพัยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
SI 356  Socio – Cultural Resources Management  
สส.451  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนเพื่อบรูณาการ 
            สู่พพิิธภัณฑ ์                                    3 (3-0-6) 
SI 451   Historical and Community Archaeology  
             Management for Museology Integration 
สส.452  อุตสาหกรรมวัฒนธรรม        3 (3-0-6) 
SI 452  Cultural Industry 
สส.453  เทคโนโลยีกบัการจัดการทรัพยากรทางสังคม 
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              และวัฒนธรรม                 3 (3-0-6) 
SI 453  Technology and Socio-cultural Resources Management 
สส.454  สัมมนาการจัดการทรพัยากรทางสังคมและวฒันธรรม   3 (3-0-6)                                        
SI 454  Seminar on Socio – Cultural Resources Management 
 

- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยว 
สส.361  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบรบิทแห่งยคุโลกาภิวัตน์ 3 (3-0-6)  
SI 361  Tourism Industry in Globalization Context 
สส.362  ภูมศิาสตร์และทรพัยากรการท่องเที่ยว   3 (3-0-6) 
SI 362   Geography and Tourism Resources 
สส.363  สังคมวิทยาการทอ่งเที่ยว         3 (3-0-6) 
SI 363   Sociology of Tourism 
สส.364  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวรว่มสมัย        3 (3-0-6) 
SI 364   Contemporary Tourism Business Management 
สส.365  งานมคัคุเทศก์กบัการท่องเที่ยวในอาเซียน             3 (3-0-6)  
SI 365  Tourist Guide and ASEAN Tourism 
สส.366  นโยบายและแผนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
SI 366   Policy and Plan for Sustainable Tourism Management 
สส.461 กฎหมายส าหรบัธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว      3 (3-0-6)  
SI 461  Tourism and Hospitality Law 
สส.462 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแนวโนม้ 

การจัดการท่องเที่ยวในอนาคต        3 (3-0-6) 
SI 462  Creative Tourism and Trends of Tourism  
สส.463 เทคโนโลยีกับพลวตัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว         3 (3-0-6) 
SI 463  Technology and Tourism Dynamic 
สส.464 สัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยว                          3 (3-0-6) 
SI 464  Seminar on Tourism Development 

 
2.3) วิชาเลือก                                      12 หน่วยกิต  

เลือกอย่างน้อย 4 วิชา จากวิชาต่อไปนี้ 
                                        สส.371 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในองคก์ร       3 (3-0-6) 

       SI 371  Chinese for Organizational Communication 
สส.372  ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน        3 (3-0-6) 
SI 372   Chinese for Job Application 
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 สส.373  การพัฒนาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศ 
               อนุภมูิภาคลุ่มแมน่ ้าโขง       3 (3-0-6) 
  SI 373  Urban and Rural in the Mekong Subregions 

สส.374  มหาอ านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3 (3-0-6) 
SI 374   Major Powers and Southeast Asia  
สส.375  ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิน่      3 (3-0-6) 
SI 375   Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376  หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
SI 376   Principles of Intercultural Communication 
สส.377  ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจท่องเที่ยว     3 (3-0-6) 
SI 377   English for Tourism Business  
สส.378  จรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์      3 (3-0-6) 
SI 378   Professional Ethic for Tourist Guide 
สส.471  วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจในจนี     3 (3-0-6) 
SI 471   Culture of Business Transactions in China 
 สส.472  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน      3 (3-0-6) 
 SI 472   Tourism Industry of China 
สส.473  ชาติพันธุ์ รัฐ และโลกาภิวัตน์      3 (3-0-6) 
SI 473   Ethnicity State and Globalization 
สส.474  การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้     3 (3-0-6) 
SI 474  Tourism in Southeast Asia 
สส.475  มนุษย ์สังคมและวฒันธรรมในวรรณกรรมและ    3 (3-0-6) 

     ภาพยนตร ์
SI 475  Man, Society and Culture in Literature and Film 
สส.476  ระบบอาหารกบัโลกาภิวัตน ์      3 (3-0-6) 
SI 476   Food and Globalization 
สส.477  หลักนันทนาการเพือ่การท่องเที่ยว     3 (3-0-6) 
SI 477   Principles of Recreation for Tourism 
สส.478  การบริหารกจิกรรมและการฝึกอบรม     3 (3-0-6) 
SI 478   Activities and Training Management 
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3) วชิาเลอืกเสร ี                                                            6 หนว่ยกติ    
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือก

เสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือนักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาที่วิทยาลัยสหวิทยาการเปิดสอนเพื่อเป็นวิชา
เลือกเสรีจากวิชาดังต่อไปนี้    
 

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

   สส.382  ศิลปะจนี           3 (3-0-6) 
SI 382   Chinese Art 
สส.383  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ       3 (3-0-6) 
SI 383   English for Careers 
สส.384  การพัฒนาทกัษะการน าเสนอขอ้มูล 

                       ทางสังคมศาสตร์          3 (3-0-6) 
SI 384   Skill Development in Presenting Information of Social Sciences  
สส.385  ประเดน็ปัจจุบนัดา้นความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
SI 385  Current Issues in International Relations 

   สส.386  ศิลปะกับการจัดการ         3 (3-0-6) 
   SI 386   Arts and Management 
   สส.387  สวัสดิการสังคมศกึษา         3 (3-0-6) 
   SI 387   Social Welfare Studies 
   สส.388  ภูมทิัศน์วัฒนธรรม         3 (3-0-6) 
   SI 388   Cultural Landscape 
   สส.389  สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์  3 (3-0-6) 
   SI 389   Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 

  
หมายเหต ุ  1. วิชาเหล่านี้ไม่สามารถนบัเปน็วิชาเลือกเสรีได้ 
                   1.1 วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                   1.2 วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่มีรหัสย่อเป็น “มธ” วิชา 
                 2 .  วิ ช า เ ลื อก และวิ ช า เ ลื อก เ สรี ส าม ารถ ใ ช้ วิ ช าอื่ น ๆ  ที่ เ ป็ น ไ ปตามความตกลงระดั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยการเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
 
6. การศกึษาเพือ่รบัอนปุรญิญา สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์  

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
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  1)ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
  2)ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
  3)ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวม 30 หน่วยกิต 
  4)ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  
      ได้แก่ 1.วิชาแกน 33 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ 27 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวิชาภาษา   6 หน่วยกิต   
            2.วิชาเอก     24 หน่วยกิต 

5)ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

7. แผนการศกึษา 
ชัน้ปทีี ่1 

 

ภาคการศกึษาที ่1 
มธ.050 การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ      หรอื S/U 
มธ.105 
มธ.104   
มธ.100 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (วิชาบังคับ ศกึษาทัว่ไปส่วนที่ 1) 
การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (วิชาบังคับ ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1) 
พลเมืองกับการลงมือแกป้ญัหา (วิชาบังคบั ศึกษาทัว่ไปส่วนที่ 1) 

3 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 

มธ.xxx วิชาบังคบัเลือก ศกึษาทั่วไปส่วนที ่1 (1) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคบัเลือก ศกึษาทั่วไปส่วนที ่1 (2) 3 หน่วยกิต 
xxx วิชาบังคบัเลือก ศกึษาทั่วไปส่วนที ่2  3 หน่วยกิต 

รวม 12  15/18 หนว่ยกติ 
 

ภาคการศกึษาที ่2  
มธ.050 การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ      หรอื S/U 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (วิชาบังคับ ศกึษาทัว่ไปส่วนที่ 1) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคบัเลือก ศกึษาทั่วไปส่วนที ่1 (3) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคบัเลือก ศกึษาทั่วไปส่วนที ่1 (4) 3 หน่วยกิต 
สส.110 การคน้คว้าและเขียนรายงานวิชาการ(วิชาบังคบั ศึกษาทั่วไปส่วนที ่

2)  
3 หน่วยกิต 

สส.111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (วิชาบังคับ ศกึษาทั่วไปส่วนที ่2) 3 หน่วยกิต 
รวม 12/15 หนว่ยกติ 
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หมายเหตุ :  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต)  
ในภาคเรียนที่ 1 จะมีจ านวนหน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิต จึงต้องลงเรียนวิชา มธ.105 ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 แต่ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชามธ.105 
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 จะมีจ านวนหน่วยกิตเป็น 12 หน่วยกิต  

 
 

ชัน้ปทีี ่2 
 

ภาคเรยีนที ่1 
สส.201 วัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต 
สส.202       ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
สส.203 เศรษฐศาสตร์เพื่อสหวทิยาการ 3 หน่วยกิต 
สส.204 รัฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
   
สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสงัคมศาสตร์  หรอื 3 หน่วยกิต 
สส.213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1   3 หน่วยกิต 

รวม 15 หนว่ยกติ 
 

ภาคเรยีนที ่2 
สส.205 การบรหิารธุรกิจเพื่อสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
สส.206 สิ่งแวดล้อมกบัการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
สส.208 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสหวิทยาการ  3 หน่วยกิต 
สส.212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หรอื 3 หน่วยกิต 
สส.214 
สส.xxx 

ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
เลือกเสรี (1) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 18 หนว่ยกติ 
 

ภาคฤดรูอ้น  
สส.501   กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกิต 

รวม 3 หนว่ยกติ 
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ชัน้ปทีี ่3 รปูแบบที ่1 
ภาคเรยีนที ่1 

สส.209 การวิจัยเชิงปรมิาณทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกจนีศกึษาและสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
สส.322 เอเชียในบริบทโลก  3 หน่วยกิต 
   
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวชิาเอก 
   การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.325           ทนุทางสงัคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.331           หลกัไวยากรณ์จีน 3 หน่วยกิต 
สส.332           การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา 
สส.333           ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.341           การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรือ่งอนุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.342           การเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
สส.343           การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.351           คติชนสร้างสรรค ์ 3 หน่วยกิต 
สส.352           กลุม่ องคก์ร และเครอืข่ายทางสังคมกบัการพัฒนา 
สส.353           การสือ่สารเพื่อการจัดการ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบรบิทแหง่ยุคโลกาภวิัตน์ 3 หน่วยกิต 
สส.362           ภมูิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
สส.363           สังคมวิทยาการท่องเที่ยว 

3 หน่วยกิต 

สส.xxx            วิชาเลือก (1) 3 หน่วยกิต 
รวม 21 หนว่ยกติ 
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ภาคเรยีนที ่2 
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกจนีศกึษาและสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา 
สส.323 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
   
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวชิาเอก        การ
พฒันาการทอ่งเทีย่ว 
สส.326           การบรหิารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจนี 3 หน่วยกิต 
สส.335           จนีในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมัย 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.344           สังคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
                    ร่วมสมัย 

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทนุของกลุม่ประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนภุูมภิาคลุม่แม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม 3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา 3 หน่วยกิต 
สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
สส.364           การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยวรว่มสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศกก์ับการท่องเที่ยวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หนว่ยกติ 
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ภาคฤดรูอ้น  
สส.502 
 

  ฝึกประสบการณภ์าคปฏิบติัสหวิทยาการ    3 หน่วยกิต 

รวม 3 หนว่ยกติ 
 
หมายเหต ุ: ช้ันปีที ่3 และ ช้ันปทีี่ 4 แบ่งออกเปน็ 2 รูปแบบได้แก่ 

รปูแบบที ่1  สส.502 ฝึกประสบการณภ์าคปฏิบัติสหวทิยาการ และ สส.500 ภาคนพินธ์ 
รปูแบบที ่2  สส.503 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศกึษา และ สส.504 สหกิจศึกษา 
 

ชัน้ปทีี ่4 รปูแบบที ่1 
ภาคเรยีนที ่1 

- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจีน 3 หน่วยกิต 
สส.432           จีนกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.433           จีนโพน้ทะเล : การย้ายถิ่น อัตลักษณ์และโลกาภิวัตน์  3 หน่วยกิต 
สส.434           สมัมนาจีนศกึษา 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.441           อนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขงกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.442           การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุทาน 3 หน่วยกิต 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.444           สัมมนาอนภุมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชุมชนเพื่อบูรณาการสู่พพิิธภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
สส.452           อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.453           เทคโนโลยีกบัการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.454           สมัมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
สส.461           กฎหมายส าหรับธรุกิจบรกิารและการทอ่งเที่ยว 3 หน่วยกิต 
สส.462          การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแนวโนม้การจัดการท่องเที่ยว 
                      ในอนาคต 

3 หน่วยกิต 
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สส.463           เทคโนโลยีกบัพลวัตอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 3 หน่วยกิต 
สส.464           สมัมนาการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
สส.xxx            วิชาเลือก (3) 
สส.xxx            วิชาเลือก (4) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 18 หนว่ยกติ 
 

ภาคเรยีนที ่2 
สส.500           ภาคนพินธ์                                                                              4 หนว่ยกิต 

รวม 4 หนว่ยกติ 
ชัน้ปทีี ่3 รปูแบบที ่2 
ภาคเรยีนที ่1 

สส.209 การวิจัยเชิงปรมิาณทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 

  
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกจนีศกึษาและสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
สส.322 เอเชียในบริบทโลก  3 หน่วยกิต 
   
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวชิาเอก        การ
พฒันาการทอ่งเทีย่ว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.325           ทนุทางสงัคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.331           ภาษาจนีในชีวิตประจ าวนั 3 หน่วยกิต 
สส.332           การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา 
สส.333           ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.341           การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรือ่งอนุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.342           การเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
สส.343           การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 
 
  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.351           คติชนสร้างสรรค ์ 3 หน่วยกิต 
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สส.352           กลุม่ องคก์ร และเครอืข่ายทางสังคมกบัการพัฒนา 
สส.353           การสือ่สารเพื่อการจัดการ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบรบิทแหง่ยุคโลกาภวิัตน์ 3 หน่วยกิต 
สส.362           ภมูิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 
สส.363           สังคมวิทยาการท่องเที่ยว 
 

3 หน่วยกิต 

สส.xxx            วิชาเลือก (1) 3 หน่วยกิต 
รวม 21 หนว่ยกติ 

 
ภาคเรยีนที ่2 

- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกจนีศกึษาและสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา 
สส.323 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

 
- วชิาเอกรว่มสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวชิาเอก         
   การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
สส.326           การบรหิารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจนี 3 หน่วยกิต 
สส.335           จนีในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมัย 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.344           สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
                       ร่วมสมัย 

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทนุของกลุม่ประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนภุูมภิาคลุม่แม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม 3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา 3 หน่วยกิต 
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สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
สส.364           การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยวรว่มสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศกก์ับการท่องเที่ยวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หนว่ยกติ 
 

ชัน้ปทีี ่4 รปูแบบที ่2 
ภาคเรยีนที ่1 

- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกจนีศกึษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจีน 3 หน่วยกิต 
สส.432           จีนกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.433           จีนโพน้ทะเล : การย้ายถิ่น อัตลักษณ์และโลกาภิวัตน์  3 หน่วยกิต 
สส.434           สมัมนาจีนศกึษา 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
สส.441           อนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขงกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.442           การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุทาน 3 หน่วยกิต 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนุภมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.444           สัมมนาอนภุมูิภาคลุม่แม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัในสาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชุมชนเพื่อบูรณาการสู่พพิิธภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
สส.452           อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.453           เทคโนโลยีกบัการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.454           สมัมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
- วชิาเอกบงัคบัสาขาวชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
สส.461           กฎหมายส าหรับธรุกิจบรกิารและการทอ่งเที่ยว 3 หน่วยกิต 
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สส.462          การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และแนวโนม้การจัดการท่องเที่ยว 
                      ในอนาคต 

3 หน่วยกิต 

สส.463          เทคโนโลยกีบัพลวัตอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 3 หน่วยกิต 
สส.464           สมัมนาการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
 
สส.503           การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 
1 หน่วยกิต 

สส.xxx            วิชาเลือก (3) 
สส.xxx            วิชาเลือก (4) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รวม 19 หนว่ยกติ 
 

ภาคเรยีนที ่2 
สส.504           สหกิจศกึษา                                                                             6 หน่วยกิต 
 

รวม 6 หนว่ยกติ 
 

 

8. ค าอธบิายรายวชิา  
 
หมวดสงัคมศาสตร ์  
มธ.100   พลเมอืงกบัการลงมอืแกป้ญัหา       3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
  ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  ดูงานเป็นต้น โดย
นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ 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 อาเซยีน และไทย        3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World  
  ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์
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กันทั้งโลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
กว้างขวางขึ้น 

           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 การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม 
           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  มนุษย์กับสังคม         3 (3-0-6) 
TU121   Man and Society 
  ลักษณะทั่ว ไปของสังคมมนุษย์  องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม  
การเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัย
ส าคัญอื่น ๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน
ระดับชาติ และระดับสากล 
                      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 าวัน       3 (3-0-6) 
TU122   Law in Everyday Life 
  ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พื้นฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เช่ือมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้
พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของ
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สิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และ
การตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
                  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  สังคมกับเศรษฐกิจ        3 (3-0-6) 
TU124   Society and Economy 
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
                      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  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน       3 (3-0-6) 
AS125  Introduction to ASEAN 
  ประวัติของการก่อต้ัง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
                     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.  
หมวดมนุษยศาสตร์   
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
  การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขด้วยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัว
เมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
                      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, 
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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 การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
               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  ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
TU111   Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย 
มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ง
โลกาภิวัฒน์   “มีการศึกษานอกสถานที่" 
      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  มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง     3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
  ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่า
ของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวิตของคนไทย 

          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. 
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มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU117   Development of the Modern World 
  พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ. 1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
      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. 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน        3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
  การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
     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 
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             ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา        3 (3-0-6) 
TU 107             Digital Skill and Problem Solving  
          ทักษะการคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือของ
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. 
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มธ.143   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3 (3-0-6) 
TU143   Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
       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  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
   หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 
          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  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ        3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development   ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบือ้งต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน          เชิงบูรณา
การ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
           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 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนนุ 
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐาน
และข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            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.   
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ             ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษา 
        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 และการ
สื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม 
          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   
               ห ลั ก ก ารค้ น คว้ า ข้ อมู ล  ก า รก า หนดหั วข้ อ  วั ตถุ ป ร ะสงค์  แ ล ะ ขอบ เ ขต ใ นก ารศึ กษ า   
 การทบทวน วรรณกรรม การอ้างอิง ตลอดจนขั้นตอน รูปแบบ และทักษะการเขียนรายงานวิชาการ  
Principles of research; information skills, research topic and objective design,    delimitations, 
literature reviews, referencing as well as forms and academic writing skills. 

 สส.111 ไวยากรณภ์าษาองักฤษแบบเขม้               3 (3-0-6) 
SI  111 Intensive English Grammar  
                 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดบัค า วลี และประโยค ในบริบทต่างๆ 
English grammar at the word, phrase, and sentence levels in different    contexts. 
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สส.201 วฒันธรรมศกึษา 3 (3-0-6) 
SI  201 Cultural Study  

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของส านักคิดต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวัฒนธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เป็นประเด็น                   
ทางวัฒนธรรม เช่น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมร่วมสมัย การไหลเวียนเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม           
ข้ามพรมแดน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย เป็นต้น 

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 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  202 Social Theory  

พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สาระส าคัญ ข้อถกเถียง                   
ข้อวิจารณ์ที่มีต่อทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ต้ังแต่ทฤษฎียุคคลาสสิก จนถึงทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ตลอดจน
การใช้แนวคิดและทฤษฎีในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์สังคม 

         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 เศรษฐศาสตรเ์พือ่สหวทิยาการ  3 (3-0-6) 
SI  203 Economics for Interdisciplinary Studies  

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรม           
การแข่งขันในตลาดต่างๆ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด  
รายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง ความส าคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรีกับการปกป้องตลาด นอกจากนั้นจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ เช่น การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และประเพณี  
เพื่อให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีบูรณาการระหว่างมิติต่างๆ มากขึ้น 

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 
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between free trade and 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 รฐัศาสตรเ์พือ่สหวทิยาการ  3 (3-0-6) 
SI  204 Political  Science for Interdisciplinary Studies  

พื้นฐานทางรัฐศาสตร์คลอบคลุมปรัชญาและทฤษฏีทางการเมือง โครงสร้างและระบบ
การเมือง สถาบันทางการเมือง การปกครอง รัฐ อ านาจ และ การต่างประเทศ การศึกษามุ่งเน้นการท า
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์แขนงอื่นๆ ภายใต้
กระบวนการคิดแบบสหวิทยาการ 
                 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 การบรหิารธรุกจิเพือ่สหวทิยาการ 3 (3-0-6) 
SI  205 Business Administration for Interdisciplinary Studies  

ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ ของธุรกิจ รวมทั้งหลักการพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ    
ซึ่งประกอบด้วย การจัดการ การตลาด การเงิน และการบัญชี นอกจากนั้นจะศึกษาปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ 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 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา  3 (3-0-6) 
SI  206 Environment and Development  

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมโลก การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี  พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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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 หลกันติธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
SI  207 Introduction to Law and Rule by Law  
                  ความหมาย บ่อเกิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายมหาชนและหลักนิติธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่สัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน  
                  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  การวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่สหวทิยาการ 3 (3-0-6) 
SI  208  Qualitative research for interdisciplinary studies  

รากฐานทางปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และแนวทางในการศึกษาวิจัย           
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในการวิจัย              
เชิงคุณภาพ 

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 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  209 Quantitative Research  

       ปรัชญา หลักการ และกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ ต้ังแต่การก าหนดค าถามการ
วิจัย การต้ังสมมติฐาน รวมทั้งสามารถสร้างและทดสอบเครื่องมือวัดเพื่อน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปริมาณ การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตลอดจนการวิเคราะห์ ตีความข้อมูล การน าเสนอผล
การศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 
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       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. 
 
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 
SI  211 English for Social Sciences  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105 
กลวิธีการอ่านที่ใช้ในการอ่านงานเขียนที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ ฝึกโครงสร้างภาษา 

วิเคราะห์เนื้อหา สรุปสิ่งที่อ่าน ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้า และฝึกทักษะการ
เขียนในระดับย่อหน้า 

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 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6) 
SI  212 English for Communication  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105 
ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังและการพูดตามสถานการณ์

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

 
 

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

ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารด้วยภาษาจีนกลาง  เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องตาม
ระบบพินอิน  ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรจีนประมาณ300 ตัวจากวงค าศัพท์และบทสนทนาทั่วไป ฝึกฝน
การอ่านควบคู่ไปกับฝึกการสนทนา ตลอดจนท าความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน 

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. 

 
   

คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  :  59 
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สส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2 3 (3-0-6) 
SI  214 Basic Chinese 2  
                  ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตัวอักษร พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการ ฟัง พูด อ่านและ
เขียนจากบทสนทนาและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ตลอดจนศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ที่ส าคัญ ๆ  โดย
วงค าศัพท์ครอบคลุมกิจกรรมด้านการเดินทาง  การท่องเที่ยว การกีฬา สุขภาพและที่อยู่อาศัย 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 กฎหมายระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
SI  321 International Law  

ที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  เขตแดนของรัฐ  ทะเลหลวง  องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
กิจการระหว่างประเทศ  การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  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 เอเชยีในบรบิทโลก                3 (3-0-6) 
SI  322 Asia in Global Context  
                  ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี เช่น องค์การสหประชาชาติ 
(UN) องค์การการค้าโลก (WTO) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 
อาเซียน+3 (อาเซียน+ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้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 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
SI  323 International Economics  

ความรู้เบื้องต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับ
ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 

 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 แนวคดิวา่ดว้ยการพฒันา 3 (3-0-6)     
SI  324 Concepts and Theories on Development  
                 ความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎี อุดมการณ์  และทางเลือกของการพัฒนา
จากส านักคิดทางสังคมศาสตร์ต่าง ๆ มุ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ผลกระทบจาก การพัฒนา 
                 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 ทนุทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  325 Social And Cultural Capital  

ความหมาย แนวคิด มโนทัศน์ และองค์ประกอบทีเ่กี่ยวกับทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม  
โดยช้ีให้เห็นความแตกต่างของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ช้ีให้เห็นบทบาทของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ 

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

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี การบริหารงานองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร  
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร การออกแบบองค์กร การประเมินผล 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร  

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 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 3 (3-0-6)     
SI  331 Chinese for Everyday Use  

ศัพท์และส านวนภาษาจีนขั้นกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจากสถานการณ์ต่างๆ              ซึ่ง
ครอบคลุมการค้า  การบริการ การศึกษา การเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฯลฯ  ทั้งนี้มุ่งเน้นการฟังเพื่อจับใจความร่วมกับการดูวีดีทัศน์ รวมถึงการสนทนาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
                 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 การอา่นภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา 3 (3-0-6)     
SI  332 Readings in Chinese Studies.  
                 บทความภาษาอังกฤษจากวารสารและบทความในหนังสือ เพื่อสร้างความเคยชินกับ
ศัพท์เทคนิค แนวคิด และเนื้อหาที่เกี่ยวกับจีนศึกษา 
                 English articles from academic journals and book chapters to familiarize 
students with terms, concepts, and subject matters on Chinese studies 

 
สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี                 3 (3-0-6)     
SI  333 History and Civilization of China  

อารยธรรมและพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน ต้ังแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงการปฏิวัติสังคมนิยมใน ค.ศ. 1949 
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                 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  

การเมืองและการปกครองของจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 ผู้น า สถาบัน และองค์กรทางการเมอืง
ที่ส าคัญ ปัญหาของระบบการเมืองจีนและการปรับตัว  

Chinese politics and government since 1949; major political leaders, 
institutions and organizations; problems in China’s political system and its adaptations.  

 
สส.335 จนีในเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6)     
SI  335 China in the Global Economy  
                  ระบบเศรษฐกิจจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไทย  
                   Chinese economic system since 1949; economic roles of China on the world 
stage; Sino-Thai economic relation 
 
สส.336 สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั 3 (3-0-6) 
SI  336 Society and Culture of Contemporary China  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจีนต้ังแต่ ค.ศ. 1949 ภายใต้บริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของรัฐกับสังคม 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล และการปรับตัวของสถาบันทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส าคัญ 

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

เรียนรู้ค าศัพท์ วลี ส านวน และรูปประโยคเพื่อใช้ในการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่มีเนือ้หา
เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้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. 
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สส.344 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ร่วมสมัย  
3 (3-0-6) 

SI  344 Society and Culture of Contemporary the Greater Mekong 
Subregion 

 

การเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ภายใต้บริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้ลักษณะเด่นทางสังคมวัฒนธรรม 
และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อความร่วมสมัย 

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

Subregion Mekong Sub-region 
 

ปรากฏการณ์ เงื่อนไข และผลกระทบของการเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนใน           
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทของโลกาภิวัตน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาค            
โดยครอบคลุมทั้งรูปแบบดั้งเดิมของการเคลื่อนย้าย (แรงงานไร้ฝีมือ ผู้พลัดถิ่น) และการเคลื่อนย้าย         
ในรูปแบบใหม่ อาทิ แรงงานทักษะสูง นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ) ; ความท้าทายของรัฐและสังคมในการ
รับมือและจัดการกับการเคลื่อนย้าย 

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 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง        3 (3-0-6) 
SI  343 Politics and Government of the Greater Mekong  Subregion    
                ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน โครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

Historical contexts; from the origin of modern state system until present; 
political, governmental of the Greater Mekong  Subregion .  
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สส.345 การคา้และการลงทนุของกลุม่ประเทศในอนภุมูภิาค 
ลุม่แมน่ า้โขง 

3 (3-0-6) 

SI 345 Trade and Investment in the Greater Mekong Subregion  
                 เศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง บทบาทของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีต่อกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการ 
รวมทั้งโอกาสและลู่ทางการค้า และการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้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 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทโลก 3 (3-0-6) 
SI  346 Greater Mekong Subregion in Global ContextMekong Sub-region 

Mekong Sub-region 
 

ความส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง บทบาทของตัวแสดงส าคัญ ทั้งด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี 

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 คติชนสร้างสรรค์                  3 (3-0-6)     
SI  351 Creative Folklore  

ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของคติชนวิทยา ประเภทและลักษณะของคติชน                   
ทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ วัฒนธรรมวัตถุ การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รวมไปถึงความเช่ือ
และประเพณีพิธีกรรมพื้นบ้าน อีกทั้งการบูรณาการคติชนกับศาสตร์ ศิลป์  และการจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวกับคติชนสร้างสรรค์ เช่น การสืบทอดคติชนในบริบท
ใหม่ของสังคมไทยปัจจุบัน คติชนประยุกต์ คติชนสมัยใหม่ในสื่อสมัยใหม่ คติชนกับการตีความและสร้าง
ความหมายใหม่ และการน าคติชนไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรืออัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ เป็นต้น 

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 
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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 กลุม่ องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6)     
SI  352 Group, Organization and Social Networks for Social 

Development 
 

                 แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของกลุ่ม เครือข่ายทางสังคม และองค์กรภาคประชาชน
ความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายสู่การสร้างองค์กรภาค
ประชาชน การเสริมพลัง การหนุนเสริมทางสังคม การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ 
รวมถึงการเสริมพลังขององค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการจัดการ.   
                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.  

 
สส.353 การสือ่สารเพือ่การจดัการ  3 (3-0-6)     
SI  353 Communication for Management  
                 หลัก แนวคิด ทฤษฎีในการสื่อสารขั้นต้น กิจกรรมการสื่อสาร สถานการณ์การสื่อสาร บริบท
การสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการการสื่อสาร การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมในยุค
โลกาภิวัตน์ 
                 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. 
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สส.354 การพฒันาทนุมนษุยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม                  3 (3-0-6)     
SI  354 Human Capital Development and Social Entrepreneur    

แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม                  
การวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีดังกล่าว การศึกษาถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบ/โมเดลต่างๆ รวมไปถึง
ศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการทางสังคมในแวดวงที่หลากหลาย อาทิ การศึกษา, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคมกับการ
ประเด็นอื่นๆ อาทิ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ, การพัฒนาที่ยั่งยืน, ตลาดแรงงาน, นโยบายการศึกษา 
ผ่านการศึกษาประสบการณ์ของไทยและต่างประเทศ 
                  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 ลา้นนาศกึษา                 3 (3-0-6)     
SI  355 Lanna Studies  

การก่อตัวและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ภูมิปัญญา ระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงที่มี
ความสัมพันธ์กัน ความรุ่งเรืองของรฐัอาณาจักรจนกระทัง่ถึงยุคสิ้นสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง 
ๆ ในล้านนา   การผนวกรวมกับรัฐส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและเกียรติภูมิล้านนา เพื่อการ
พัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

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. 
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สส.356 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม                3 (3-0-6)     
SI  356 Socio – Cultural Resource Management  
                  พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม                      
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการพัฒนาและการจัดการในรูปแบบต่างๆ  
                 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 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทแห่งยุคโลกาภิวัตน์                 3 (3-0-6)     
SI  361 Tourism Industry in Globalization Context  
                  ความหมายและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล ภูมิภาคและประเทศไทย 
องค์ประกอบ ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กร ธุรกิจ สถานการณ์ ผลกระทบ แนวโน้ม รูปแบบ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนพลวัตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก เอเชีย อาเซียน และ
ประเทศไทย  
                  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. 
 
สส.362 ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว                 3 (3-0-6)     
SI  362 Geography and Tourism Resources  
                   ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และทรัพยากร
การท่องเที่ยว ที่มีความส าคัญต่อการก้าวล ้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อมนุษยชาติทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอันส่งผลต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
                   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. 
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สส.363 สงัคมวทิยาการทอ่งเทีย่ว               3 (3-0-6)     
SI  363 Sociology of Tourism  
                  ความหมาย หลักการ และความส าคัญของสังคมวิทยาการท่องเที่ยว  ตลอดจนการศึกษา
ถึงแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจ วิพากษ์ ตรวจสอบกระบวนการคิด
ในการจัดการท่องเที่ยว การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งอภิปรายให้เห็นประเด็นทาง
สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องการจัดการท่องเที่ยว 

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 การจดัการธรุกจิทอ่งเทีย่วรว่มสมยั                3 (3-0-6)     
SI  364 Contemporary Tourism Business Management  
                แนวคิดการจัดการธุรกิจน าเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว  
               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 งานมคัคเุทศกก์บัการทอ่งเทีย่วในอาเซยีน                 3 (3-0-6)     
SI  365 Tourist Guide and ASEAN Tourism  
                ความหมาย บทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วาทศิลป์ ปฏิภาณไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติและเทคนิคในการน าเที่ยว
และการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและ
ต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

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.    
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สส.366 นโยบายการวางแผนและการจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื         3 (3-0-6) 
SI  366 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management  
                 แนวคิดและการก าหนดนโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการมิติทางวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์
นโยบาย หลักการวางแผน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การน าแผนและโครงการสู่
การปฏิบัติการประเมินและวัดผล การผลักดันโครงการสู่ความส าเร็จ ศึกษาจากกรณีต้นแบบ  
                 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 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารในองคก์ร                   3 (3-0-6)     
SI  371 Chinese for Organizational Communication  
                  ศึกษาค าศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรและระหว่างองค์กร 
เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการให้สัมภาษณ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงการสื่อสารให้เหมาะกับคู่
สนทนาหรือสถานการณ์  เน้นพัฒนาทักษะการฟัง การสนทนา   การอ่านจับใจความและเขียนจดหมาย
โต้ตอบสั้น ๆ  รวมทั้งฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดและการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ 
                  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. 
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สส.372 ภาษาจนีเพือ่การสมคัรงาน                   3 (3-0-6)     
SI  372 Chinese for Job Application  
                 เนื้อหาในประกาศรับสมัครงาน รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานและต าแหน่งงาน 
เรียนรู้การเขียนประวัติส่วนตัวและใบสมัครงาน ฝึกการสัมภาษณ์งานจากสถานการณ์จ าลอง ตลอดจน
เรียนรู้ค าศัพท์และรูปประโยคที่จ าเป็นเพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน 
                  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 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง               3 (3-0-6)     
SI  373 Urban and Rural in the Mekong Subregions  

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาการของเมืองและชนบทในประเทศลุ่มน ้าโขง ต้ังแต่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นโยบายรัฐ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้เมือง
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและที่มาของความเหลื่อมล ้า ช่องว่างระหว่าง
เมืองกับชนบท อันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าจาก            
การพัฒนาดังกล่าว 
                   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 านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้                 3 (3-0-6)     
SI  374 Major Powers and Southeast Asia  
                  ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อิทธิพลของมหาอ านาจต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค 
                   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 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่ 3 (3-0-6) 
SI  375 Civil Society and Local Democratic Governance  

เปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ ใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
(representative democracy) กับประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง (self - governed 
democracy) วิวัฒนาการของรัฐและประชาสังคม ความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่มีต่อสังคม 
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ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การสร้างส านึกแห่งความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคม
กับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

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 หลกัการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  376 Principles of Intercultural Communication  

หลัก แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ หลักจิตวิทยาวัฒนธรรม บริบทแวดล้อม
และความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมในบุคลิกภาพการสื่อสาร ด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
ตลอดจนกระบวนการเข้าสู่และปรับตัวในวัฒนธรรมธรรมใหม่ รวมถึงการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม 
                 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. 
 
สส.377 ภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิทอ่งเทีย่ว                 3 (3-0-6)     
SI  377 English for Tourism Business  
                  วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 
                 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว  การให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว  ที่พัก  การเดินทาง   การแนะน าทัวร์ และการเขียนก าหนดการ
เดินทาง  พัฒนากลวิธีการพูดสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 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. 
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สส.378 จรรยาบรรณวชิาชพีมคัคเุทศก ์ 3 (3-0-6) 
SI  378 Professional Ethic for Tourist Guide  

ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ระเบียบพิธีการเข้า
ออกราชอาณาจักรไทยและพิธีการทางศุลกากร ระเบียบข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
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 เพศสภาวะและเพศวถิ ี 3 (3-0-6) 
SI  381 Gender and Sexuality  
                         แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาวะและเพศวิถีศึกษา ตลอดจนพัฒนาการของ
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเพศสภาวะ และเพศวิถีในอดีตถึงปัจจุบัน 
         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 ศลิปะจนี 3 (3-0-6) 
SI  382 Chinese Art  

ความหมาย บ่อเกิดและประเภทของศิลปะจีนทั้งวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รวมถึง
ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
วรรณกรรม  ดุริยางศิลป์และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
                   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 ภาษาองักฤษเพือ่การประกอบอาชพี 3 (3-0-6) 
SI  383 English for Careers  

โครงสร้าง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงานและการติดต่อธุรกิจ 
The structure, vocabulary and language functions used for communication in 

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

Sciences 
 

หลักการและวิธีปฏิบัติในการน าเสนอข้อมูลทางสังคมศาสตร์ในรูปแบบของการเขียนและ
การพูด ได้แก่ การเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การ
พดูรายงาน การสัมมนา และการอภิปราย เป็นต้น 

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 ประเดน็ปจัจบุนัดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
SI  385 Current Issues in International Relations  

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โลก  ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกในปัจจุบัน 

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. 

 

 
สส.386 ศิลปะกับการจัดการ 3 (3-0-6) 
SI  386 Arts and Management  

ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และลักษณะของศิลปะ รวมทั้งทรพัยากร สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาและการจัดการที่เกี่ยวข้อง 

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 สวัสดิการสังคมศึกษา 3 (3-0-6) 
SI  387 Social Welfare Studies  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม สถานการณ์ปัญหาด้านสวัสดิการใน
สังคมไทย นโยบายสวัสดิการทั้งในระดับรัฐและชุมชน ประเด็นเชิงวิพากษ์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมใน
ประเทศไทยผ่านกรณีศึกษา 
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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 ภมูทิศันว์ฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  388 Cultural Landscape  

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์ การพัฒนาเพื่อสร้างความ
เจริญงอกงามทางคุณค่าและความส าคัญตามกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

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

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

Humanities and Humanitis 
 

                     การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสงัคมสาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ 
ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับขอ้ตกลงระหว่างผู้สอนกบันกัศกึษา โดยส ารวจองค์ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบั
หัวข้อดังกล่าว 
                 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 ความมัน่คงและนโยบายตา่งประเทศของจนี 3 (3-0-6) 
SI  431 Security and Foreign Policy of China   

ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศจีนต้ังแต่ ค.ศ. 1949 บทบาทของตัวแสดงต่างๆ         
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลต่อความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการต่างประเทศของจีน 

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 จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 (3-0-6) 
SI  432 China and Environmental Challenges  

     สถานการณ์ปัจจุบันของความกดดันทางด้านสิ่งแวดล้อมในจีน ความเช่ือมโยงระหว่างการคุกคาม
สิ่งแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต การ
เตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
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     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 จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณแ์ละโลกาภวิตัน ์  3 (3-0-6) 
SI  433 Overseas Chinese : Migration, Identity, and Globalization  

การกระจายตัวของคนเช้ือสายจีน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวจีนโพ้น
ทะเลทั่วโลก ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเหล่านี้กับประเทศที่อยู่อาศัยและประเทศจีน และการมาถึงของ
ชาวจีนใหม่ในศตวรรษที่ 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 สมัมนาจนีศกึษา 3 (3-0-6) 
SI  434 Seminar on Chinese Studies  

ประเด็นปัญหาหรือความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาของประเทศจีน ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
                  Problems and challenges associated with the development of China in terms of  
politics, economy, society, culture, environment and foreign relations. 

 
สส.441 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
SI  441 Mekong Subregion and Environmental Challenges  

สถานการณ์ปัจจุบันของความกดดันทางด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ความ
เช่ือมโยงระหว่างการคุกคามสิ่งแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชิญกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

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. 
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สส.442 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน 3 (3-0-6)  
SI  442 Logistics and Supply Chain Management and 

Development 
  

                ความหมาย โครงสร้าง ลักษณะ ตลอดจนความส าคัญและการจัดการระบบโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการในด้านการเคลื่อนย้าย ไหลเวียน และความเช่ือมโยงของสินค้า
และบริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสถานที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลาใน
การตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
                 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 ระบบสารสนเทศเพือ่การพฒันาในอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง       3 (3-0-6) 
SI  443 Information System for Mekong Subregion Development  
                 การเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา การวางแผนและการตัดสินใจ 
                   Understanding and utilization of information system for planning and decision 
making development. 
 
สส.444 สัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา          3 (3-0-6)     
SI  444 Seminar on the Greater Mekong Subregion Studies  

ประเด็นปัญหาหรือประเด็นทีน่่าสนใจเกี่ยวการพฒันาและความเปลี่ยนแปลงกบัอนุภมูิภาคลุม่
แม่น ้าโขง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้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 ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดชีมุชนเพือ่บรูณาการสู่

พพิธิภณัฑ ์
                  3 (3-0-6)     

SI  451 Historical and Community Archaeology Management 
for Museology Integration 
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                ศึกษาแนวคิด คุณค่า บทบาทและความส าคัญขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากร
ทางโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทาง
โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
น าไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน (มีการศึกษานอกสถานที่) 
                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
อุตสาหกรรมวัฒฯธรรมในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก  วัฒนธรรมในฐานะปริมณฑลใหม่แห่ง
ความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและสากล เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสินค้าทางวัฒนธรรม การสร้าง
ภายใต้และพื้นที่ให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม 
                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. 

 
สส.453 เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  453 Technology and Socio-cultural Resources Management  

ศึกษาและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีและสื่อในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

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  

ประเด็นปัญหาส าคัญหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยการใช้แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่            
การน าเสนอประเด็นปัญหาในรูปแบบเวทีสัมมนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการถกประเด็น
ปัญหาต่างๆ 

Critical issues or issues of interest relating to socio- cultural resource 
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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 กฎหมายเกีย่วกบัธรุกจิบรกิารและการทอ่งเทีย่ว                3 (3-0-6)     
SI  461 Tourism and Hospitality Law  

ความส าคัญและสาระส าคัญของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
เช่น  พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  พ.ร.บ. คนเข้าเมือง   พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ  พ.ร.บ. สถานบริการ   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   พระราชก าหนดภาษี
การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ร.บ.โรงแรม  พ.ร.บ. จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน  ประมวลรัษฎากร  และพ.ร.บ.ศุลกากร เป็นต้น 

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 การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโนม้การจดัการทอ่งเทีย่วใน

อนาคต 
3 (3-0-6) 

SI  462 Creative Tourism and Trends of Tourism  
                  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต  โดยใช้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่เป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มของรูปแบบของการท่องเที่ยวอื่นๆในอนาคต 
                  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. 
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สส.463 เทคโนโลยกีบัพลวตัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 3 (3-0-6) 
SI  463 Technology and Tourism Dynamic  
                  ความหมาย ความส าคัญ บทบาท พัฒนาการ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข การส่งเสริมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีร่วมสมัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อมวลมนุษยชาติทั้งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง 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.473 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน ์ 3 (3-0-6) 
SI  473 Ethnicity State and Globalization  

การก่อเกิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของกลุ่มชาติพันธุ์ส าคัญในเอเชีย รวมถึง
แนวคิดทฤษฎีทางชาติพันธุ์ศึกษา ตลอดจนศึกษาถึงการก่อก าเนิดของรัฐชาติ พัฒนาการของโลกาภิ
วัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น ตลอดจนผลที่ตามมาของการปะทะประสานกัน
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐ และโลกาภิวัตน์ 

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 การทอ่งเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้              3 (3-0-6) 
SI  474 Tourism in Southeast Asia 

แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ อภิปรายประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวที่มี
บทบาทต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                   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 มนษุย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  475 Man, Society and Culture in Literature and Film  

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ โดยเน้นศึกษาชีวิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งวรรณกรรมและ
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ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะและสื่อมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมผ่าน
งานวรรณกรรมและภาพยนตร์ 

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 ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน ์ 3 (3-0-6) 
SI  476 Food and Globalization  
                มโนทัศน์ว่าด้วยระบอบอาหารในนิเวศวิทยาการเมืองและการสร้างอธิปไตยทางอาหาร 
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโลกาภิวัตน์ในโลกสมัยใหม่ ปัญหาการผลิตในระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้างสังคม อาหารในมิติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาหาร
กับบทบาททางเศรษฐกิจ ตลาด การบริโภค การให้ความหมาย และการค้า การเมืองในระบอบอาหารว่า
ด้วยเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยกับการจัดระเบียบโลกใหม่ กระบวนการต่อต้านโลกภิวัตน์ การ
ปรับตัว การต่อรอง การด ารงชีพอย่างยั่งยืนในระบบอาหารโลก 
               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. 

 
สส.477 หลกันนัทนาการเพือ่การทอ่งเทีย่ว 3 (3-0-6) 
SI  477 Principles of Recreation for Tourism  

แนวคิดและหลักนันทนาการ ได้แก่ ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว 

Concepts and principles of recreation: definition, development, classification, 
and organization of recreational activities. 
 
สส.478 การบรหิารกจิกรรมและการฝกึอบรม 3 (3-0-6) 
SI  478 Activities and training management  

ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา รูปแบบ ของการบริหารกิจกรรมและการฝึกอบรม 
เทคนิคการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ การจัดอุปกรณ์และสถานที่  การประเมินผลและ
การวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการน ากิจกรรมและการน าการอบรม 
ทักษะวิทยากรหรือกระบวนกร ทักษะการเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยง ตลอดจนทักษะจ าเป็นของบุคคลใน
งานกิจกรรมและงานฝึกอบรม 
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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 ภาคนพินธ ์ 4 (0-8-0) 
SI  500 Directed Research  

  ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวจิัย มีการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ภาคนิพนธ์ 

  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 างานในชมุชน 3 (0-6-0) 
SI  501 Community Participatory Field Work  

ชุมชนเมืองและชนบทในประเด็นต่าง ๆ ทั้งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัย ตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึง
แนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนในลักษณะต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปใช้ชีวิต
ในชุมชนและเสนอรายงาน  

(ลงฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ 180 ช่ัวโมง) 
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 ฝกึประสบการณภ์าคปฏบิตัสิหวทิยาการ 3 (0-6-0) 
SI  502 Practicum in Interdisciplinary Studies  
                ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน โดยปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงาน มีประสบการณ์ท างาน 135 ช่ัวโมงอย่างต่อเนื่อง และได้รับการดูแล ควบคุม               
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และพนักงานพี่เลี้ยง  
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                 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 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา 1 (1-2-0) 
SI  503 Cooperative Education Preparation  

      ปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับ
จดหมายน าประวัติประสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในสถานที่ท างาน และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกงานส าหรับสหกิจศึกษา การเรียนรู้ใน
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้ความหลากหลากและความเป็นพหุวัฒนธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ์ในการท 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.  
 
สส.504 สหกจิศกึษา 6 (0-12-0) 
SI  504 Cooperative Education  
                ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน                      โดย
ปฏิบัติงานเสมือนพนกังาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง และได้รับการดูแล ควบคุม              โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และพนักงานพี่เลี้ยง  
                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. 
  

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

น าเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็น และถกเถียงในประเด็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ร่วมสมัยในประเทศไทยและสากล ศึกษาดูงานในสถานที่กรณีศึกษา พัฒนาการศึกษาสู่งานวิจัยเพื่อแสวงหาการ
แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว ผ่านงานวิจัย การน าเสนอรูปแบบโพสเตอร์และปากเปล่า  
สู่สาธารณะ    
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  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.                   
 
สส.471 วัฒนธรรมการด าเนนิธรุกจิในจนี      3 (3-0-6) 
SI  471 Culture of Business Transactions in China  
                  แนวคิด ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติในการด าเนินธุรกิจของชาว
จีน การสร้างความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่างชาวจีนกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการน าแนวคิดระบบสังคม
นิยมแบบจีน (Socialism with Chinese characteristics) มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
                 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 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน      3 (3-0-6) 
SI  472 Tourism Industry of China  

ความหมายและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน การจัดการและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน รวมไปถึง
บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศจีน 

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. 
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ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา..........................................................................................สาขาวชิาเอก ..................................................... 

รหสัวชิา นก. เกรด ภาค 
พืน้

ความรู ้ รหสัวชิา นก. เกรด ภาค 
พืน้

ความรู ้
1.วชิาศกึษาทัว่ไป 30 
หนว่ยกติ         2.วชิาเฉพาะ  94 หนว่ยกติ 
วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่1 
จ านวน  21 หนว่ยกติ         2.1) วชิาแกน  43  หนว่ยกติ 

ใหม้คีรบทัง้ 4 หมวด 
        - กลุม่วชิาพืน้ฐานสห
วทิยาการ 27 หนว่ยกติ         

1.1.1 วชิาบงัคบั จ านวน 9 
หนว่ยกติ         1.SI201 3       
      - หมวดสงัคมศาสตร ์ 2.SI202 3       
1.TU.100 3       3.SI203 3       
      - หมวดภาษา 4.SI204 3       
2.TU.104 3       5.SI205 3       
3.TU.105 3       6.SI206 3       
1.1.2 วชิาบงัคบัเลอืก 
จ านวน 12 หนว่ยกติ         7.SI207 3       
เลือก 4 วิชา  จาก 7 วิชาดังนี้  8.SI208 3       
TU.101,TU102,TU.103,TU.106,TU107,TU.108,TU.109 9.SI209 3       
       - หมวด........................................................     - กลุม่วชิาภาษา  6  หนว่ยกติ   

1.TU……….. 3       
      เลอืกศึกษาภาษาใด
ภาษาหนึ่ง ดังต่อไปนี ้         

       - หมวด........................................................ 1.SI211 3     TU105 
2.TU…....... 3       2.SI212 3     TU105 
       - หมวด........................................................ 3.SI213 3       
3.TU……….. 3       4.SI214 3       
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       - หมวด............................................... ......... หมายเหต ุ: นกัศกึษาทีจ่ะ
เลอืกศกึษาวชิาเอกจนี
ศกึษา          

4.TU….…... 3       ตอ้งศกึษารายวชิา SI213 และ SI214 เทา่นัน้ 

1.2 วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่
2 จ านวน  9 หนว่ยกติ         

     - กลุม่วชิาฝกึ
ประสบการณภ์าคปฏบิตัิ
และภาคนพินธ ์         

1.SI110 3             10 หนว่ยกติ 
2.SI111 3       1.วชิาบงัคบั 1 วชิา         
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  1.SI501 3       
TU111,TU116,TU117, TU121, TU122, TU124, TU143,  2.วชิาบงัคบัเลอืก 2 วชิา  

โดยแบง่ออกเปน็ 2 รปูแบบ
ดงันี ้         

TU156, AS125 รปูแบบที ่1         
1…………… 3       1.SI.502 3       
  2.SI.500 4       

รหสัวชิา นก. เกรด ภาค 
พืน้

ความรู ้ รหสัวชิา นก. เกรด ภาค 
พืน้

ความรู ้
รปูแบบที ่2         4.SI………..… 3       
1.SI503 1       5.SI………..… 3       
2.SI504 6       6.SI……….… 3       
2.2) วชิาเอก  39  หนว่ยกติ 7.SI……….… 3       
2.2.1 วชิาเอกรว่ม 9 หนว่ยกติ 8.SI……….… 3       
วิชาเอกจีนศกึษาและ

วิชาเอกอนุภมูิภาคลุม่แมน่ ้า
โขงศึกษา          9.SI……….… 3       
 ได้แก่ SI321, SI322, 
SI323         10.SI………... 3       
วิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรทางสงัคมและ
วัฒนธรรมและ         

2.3) วชิาเลอืก  12 หนว่ย
กติ         
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วิชาเอกการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ได้แก ่SI324, 
SI325, SI326         

เลือกอย่างน้อย 4 วิชา 
จากวิชาต่อไปนี้         

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       
2.2.2) วชิาเอกบงัคบั  30 หนว่ยกติ 2.SI……....…. 3       
 วชิาเอกจนีศกึษา 3.SI…...….…. 3       

 SI331, SI332, SI333, SI334, SI335, SI336,SI431, 
SI432,  4.SI……....…. 3       

SI433, SI434 
3. วชิาเลอืกเสร ี  6  
หนว่ยกติ         

 วชิาเอกอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขงศกึษา  
นักศึกษาอาจเลือกศึกษา
วิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนใน มธ.          

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

เป็นวิชาเลือกเสรีหรือเลือก
ศึกษารายวิชาที่วทิยาลัย                      

SI442, SI443, SI444 
สหวิทยาการเปิดสอนเพื่อ
เป็นวิชาเสรี ดงันี ้         

 วชิาเอกการจดัการ
ทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม         

SI381, SI382, SI383, 
SI384 SI385, SI386, 
SI387,          

SI351, SI352, SI353, 
SI354, SI355,SI356, 
SI451,          SI388, SI389       
SI452, SI453, SI454 1…........……. 3       
 วชิาเอกการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 2…….......…. 3       
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SI361, SI362, SI363, 
SI364, 
SI365,SI366,SI461,          4. วชิาทีเ่รยีนเกนิ         
SI462,SI463, SI464 1……........…. 3       
1.SI………..… 3       2……........…. 3       
2.SI………..… 3       3….......….…. 3       
3.SI………..… 3       4….......….…. 3       
ส าหรับเจ้าหน้าที ่       รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 130 หนว่ยกติ 
สอบได้ครบตามเงื่อนไขหลักสูตรปริญญาตรี ขอรับรองว่าเป็นจริง     
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หน่วยกิต       
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA)………………………….……………...... ลงนาม.................................................................... 
สาขาวิชาเอก
.................................................................................         (.....................................................................) 
เกียรตินิยมอันดบั
.........................................................................                       (อาจารย์ที่ปรึกษา)   
             
ลงนาม.............................................................         
        (.............................................................) ลงช่ือ..................................................................... 
                      (เจ้าหน้าที่)            (.....................................................................) 
วันที่..................เดือน......................พ.ศ...............                         (นักศึกษา) 
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

1. ชือ่หลกัสตูร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
2. ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
   ช่ือย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) 
   ช่ือย่อ B.A. (Philosophy, Politics and Economics) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 

หลักสูตรนี้ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย 
 4.2 ความส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อต้ังขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน 
ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต              
ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออ านวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการท างานที่หลากหลาย รวมทั้ งม ี
 พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรูแ้ละทักษะทางความคดิที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความ
ซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์
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ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของ
สังคมและประเทศ 

เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจ าเป็นในดลกปัจจุบันตามที่
กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มหีลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมอืง 
และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาใน
การเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประเทศ ทั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ในปีการศึกษา 2556 และเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์ล าปางในปีการศึกษา 2557 
 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจ าเป็นต่อประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ และมีทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเรื่องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยออกสู่สังคม 

 
5. หลักสูตร  
  5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศกึษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติ 
  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 
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    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 
ส่วนที ่1 :นกัศกึษาต้องเรียนให้ครบทั้ง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเปน็ วิชาบังคับ จ านวน 3 วิชา และวิชา
บังคบัเลือกจ านวน 4 วิชา ดงันี้     
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      หน่วยกิต  
                       (บรรยาย-ปฏบิติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1. วิชาบังคบั 3 วิชา  จ านวน  9 หน่วยกิต   
 หมวดสังคมศาสตร์       
    มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแกป้ัญหา                     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 และเขียนอย่างมวีิจารณญาณ          3 (3-0-6) 
    TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
    มธ.105 ทกัษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ         3 (3-0-6) 
    TU 105 Communication Skills in English 
 2. วิชาบังคบัเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หน่วยกิต  
 หมวดสังคมศาสตร ์
     มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย                      3 (3-0-6) 
    TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                     
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    มธ.109 นวัตรกรรมกบักระบวนคิดผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 
    TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 
    หมวดมนุษยศาสตร์ 
     มธ.102 ทักษะชีวิตทางสงัคม                      3 (3-0-6) 
    TU102 Social Life Skills                                      
    มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง          3 (3-0-6) 
    TU108 Self-Development and Management 
    หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 
     มธ.103 ชีวิตกับความยัง่ยืน                      3 (3-0-6) 
    TU 103 Life and Sustainability                                  
    มธ.107 ทักษะดจิิทัลกับการแก้ปัญหา                     3 (3-0-6) 
    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
     หมวดภาษา 
       มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร          3 (3-0-6) 
    TU106 Creativity and Communication 
 
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ก าหนดไว้จ านวน 9 หน่วยกิต
ดังนี้ 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 
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 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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU153 General Concepts of Computer 
 มธ.155 สถิติพื้นฐาน       3 (3-0-6) คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 
 TU155 Elementary Statistics 
หมวดภาษา 
 วิชาในกลุ่มภาษาไทย 

ท.162  การเขียนรายงานวชิาการ     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 
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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 
 -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 
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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 
ภาษามลายู 
 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 
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 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 าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา 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 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน     3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน     3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
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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 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
IP203 Constitution and Political Institutions in Modern Society 
ปก.204 ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับปรัชญา 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 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายปกครอง    3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย    3 (3-0-6) 
IP223 Thai Legal and Judicial System 
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ปก.323 กรอบการศกึษาการเมืองเปรียบเทียบ    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 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง     3 (3-0-6) 
IP225  Intermediate Macroeconomics 
ปก.330 เทคนคิทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน       3 (3-0-6) 
IP331 Basic Econometrics 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยรว่มสมัย      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 รากฐานทางปรัชญาของความเปน็สมัยใหม่    3 (3-0-6) 
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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 การเมืองกบัศาสนา        3 (3-0-6) 
IP356  Politics and Religion 
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจบุัน   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 การบรหิารรัฐกิจและการศกึษาองคก์าร    3 (3-0-6) 
IP366 Public Administration and Organizational Studies 
ปก.367 หลักทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    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 เศรษฐศาสตร์สถาบันพืน้ฐาน     3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น    3 (3-0-6) 
IP378  Introduction to International Development 
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคม 3 (3-0-6) 
IP379 Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
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ปก.386 ศิลปะกบัสังคม       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 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดกิาร    3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP399 Global Justice 
ปก.446 สมัมนาประเดน็ทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP446  Seminar on Philosophical Issues 
ปก.447 กฎหมายกบัความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IP447 Law and International Relations 
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองทอ้งถิน่     3 (3-0-6) 
IP448 Law and Local Government 
ปก.449 กฎหมายไทยในแงมุ่มทางสังคม การเมอืง และเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
ปก.456  สัมมนาประเดน็ทางกฎหมายและการเมือง    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) 
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IP458  East Asian Economic Development 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา    3 (3-0-6) 
IP459  Seminar on Economic and Developmental Issues 
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสทิธิมนษุยชน     3 (3-0-6) 
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues  
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวถิี    3 (3-0-6) 
IP467 Global History of Gender and Sexuality 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดบัโลก       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  ปรัชญาและภาพยนตร ์       3 (3-0-6) 
IP486  Philosophy and Film 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยคุปัจจบุัน  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 

ปก.489  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม       3 (3-0-6) 
IP489  Economics of Innovation 
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวทิยาการวิจัยเชิงปริมาณ     3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research   
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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 ปรัชญาวทิยาศาสตร์       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) ภาคนพินธแ์ละการฝกึภาคปฏบิตั ิ    9 หนว่ยกติ 
      ปก. 500 การฝึกปฏบิัติงาน                       3 (ฝึกภาคสนาม 135 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา)    
      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 โดยนับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย ทั้งนี้วิชาเหล่านี้ไม่นับเป็นวิชาเลือกเสรี 

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.
156 

2. วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2)  

3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร 
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6. แสดงแผนการศกึษา  
ปกีารศกึษาที ่1 
ภาคเรยีนที ่1 หนว่ยกติ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 
มธ.109 นวัตรกรรมกบักระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 3 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน 3 

รวม 18 
ภาคเรยีนที ่2 หนว่ยกติ 
มธ.100 พลเมอืงกับความรบัผิดชอบต่อสังคม 3 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยนื   3 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขยีนอย่างมวีิจารณญาณ 3 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ   3 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน 

3 
3 

รวม 18 
 
ปกีารศกึษาที ่2 
ภาคเรยีนที ่1 หนว่ยกติ 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  3 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน  3 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง  3 
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่ 3 
ปก.204 ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
ปก.230 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1 (เงื่อนไขต้องผ่าน มธ.105)  

3 
3 

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ 3 
รวม 21 
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ภาคเรยีนที ่2 หนว่ยกติ 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่  
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (เงื่อนไขต้องผ่าน ปก.230) 

3 
3 

และนักศกึษาเลือกเรยีนรายวิชาบังคบัเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปนี้  
สาขาปรชัญา  

 
 
12 

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  
สาขาการเมอืง กฎหมาย และสทิธมินษุยชน 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายปกครอง 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 
สาขาเศรษฐศาสตร ์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง (เงื่อนไขต้องผ่าน ปก.102) 
ปก.330 เทคนคิทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ (เงื่อนไขต้องผ่าน มธ.151 ,
มธ.155) 

รวม 18 
 
ปกีารศกึษาที ่3 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคบัเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที่
แล้ว) 

 
 
 
6 

สาขาปรชัญา 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 
สาขาการเมอืง กฎหมาย และสทิธมินษุยชน 
ปก.323 กรอบการศกึษาการเมืองเปรียบเทียบ  
สาขาเศรษฐศาสตร ์
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง (เงื่อนไขต้องผ่าน ปก.103) 
และวิชาศึกษาทั่วไปสว่นที่ 2 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
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รวม 15 
ภาคเรยีนที ่2 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคบัเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที่
แล้ว) 

 
 
 
 
12 

สาขาปรชัญา 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น 
สาขาการเมอืง กฎหมาย และสทิธมินษุยชน 
ปก.324 การเมืองโลก 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน 
สาขาเศรษฐศาสตร ์
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน (เงื่อนไขต้องผ่าน ปก.330) 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยรว่มสมัย 
และปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 3 
รวม 18 
ภาคฤดรูอ้น หนว่ยกติ 
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน 3 
รวม 3 

 
ปกีารศกึษาที ่4 
ภาคเรยีนที ่1 หนว่ยกติ 
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี)  3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี) 3 
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 3 

รวม 15 
รวมตลอดหลกัสตูร 126 
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7. ค าอธบิายรายวชิาภาษาไทย  
วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่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 เพื่อให้เกิดการรับรู้ 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 เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซบัซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสา
นึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 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 นวตักรรมกบักระบวนการคดิผูป้ระกอบการ  3 (3-0-6) 
TU.109 Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
 การประเมนิความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม ่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกจิ การสื่อสารเชิงธรุกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมปีระสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม 
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 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. 
หมวดมนษุยศาสตร ์
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 การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
  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 การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
               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 
. 
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หมวดวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน         3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
  ธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เช่ือมโยงและเป็นพลวัต การบริโภคและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมสรรสร้างและ
การใช้พลังงาน 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 านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือของ
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 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        ไมน่บัหนว่ยกติ 
TU050 English Skill Development        3 (3-0-6) 
       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบือ้งต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป  
  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 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การ
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ใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิง
วิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคดิ และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  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. 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
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 
 
วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่2 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.121 มนุษย์กับสังคม           3 (3-0-6) 
TU 121 Man and Society 
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  ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอื่นๆ
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล  
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ          3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
หมวดมนุษยศาสตร์   
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ 
“มีการศึกษานอกสถานที่"  
มธ.112  มรดกโลกกอ่นสมยัใหม ่         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
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์
ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  
 
 
มธ.117  พฒันาการของโลกสมยัใหม ่        3 (3-0-6) 
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TU117 Development of Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ         3 (3-0-6) 
TU 131 Man and Physical Science 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดย
เน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น ศึกษา
ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมีเพื่อเข้าใจ
และเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อช่วยให้สามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         3 (3-0-6) 
TU 142 Man and Biological Science 
  ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชรา
ของมนุษย์การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต  
 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย       3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และต้ังแต่ 09 ถึง 14, 16, 17) 
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  ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ช่ันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของ เซต ก าหนดการเชิงเส้น 
ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 
  
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       3 (3-0-6) 
TU153 General Concept of Computer 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื้นฐาน
การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
   
มธ.155 สถิติพื้นฐาน           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   การเขยีนรายงานวชิาการ        3 (3-0-6) 
TH162 Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะ
การเขียนรายงานวิชาการ  
จน.171 ภาษาจนี 1           3 (2-3-4) 
CH171 Chinese 1 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของภาษาจีนทั้งทางด้านการออกเสียงและทางด้านไวยากรณ์เรียนรู้
วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหล่านั้น (บรรยายและฝึกฝน 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
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จน.172 ภาษาจนี 2           3 (2-3-4) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคบัก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรียนรู้รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้น ประมาณ 300 ตัว 
(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ฝ.070 ภาษาฝรัง่เศสเบือ้งตน้          3 (2-3-4) 
FR070 Elementary French ไมน่บัหนว่ยกติ 
 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
ทักษะและความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น การฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ 
สามารถสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ฝ.171 ภาษาฝรัง่เศส 1          3 (2-3-4)  
FR171 French 1 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสในการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกฝนความเข้าใจ
ด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2          3 (2-3-4) 
FR172 French 2 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือสอบ ฝ.171 ได้ไม่ต ่ากว่าระดับ D หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งฝึกฝนทักษะทั้งสี่
ด้านในระดับสูงขึ้น (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1          3 (2-3-4) 
JP171 Japanese1 
 ศึกษาระบบเสียงและอักษร 3 ชนิด ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ศึกษาค าทักทาย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้สามารถ
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สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 600 ค าและอักษรคันจิพื้นฐานประมาณ 80 ตัว 
(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2          3 (2-3-4) 
JP172 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้ 
สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 700 ค าและอักษรคันจิประมาณ 220 ตัว 
ถึงระดับนี้นักศึกษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 1,300 ค า และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4) 
RS171 Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์) 
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2          3 (2-3-4) 
RS172 Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171 
 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ 
ในชีวิตประวันได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1          3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
 วิชานี้เป็นวิชาส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการปูพื้นโครงสร้างที่ส 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 และการเขียนในระดับสูงขึ้น สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และ
ทัศนคติประจ าวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 ค า 
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ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1         3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการทดสอบ 
หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์พื้นฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน
อย่าง ง่าย การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้น 
 
 
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2         3 (3-0-6) 
GR 112 Fundamental German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์พื้นฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมันในระดับต่อจากย.111 ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
สนทนาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีวง
ศัพท์มากขึ้น 
สป.171 ภาษาสเปน 1          3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 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 
เพื่อให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 
Pre-requisite: passed SP 171 
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1          3 (3-0-6) 
AS171 Korean 1 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี 
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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 เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร 
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 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง 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 และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู 
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 
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เวียดนาม 
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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  ภาษาลาวเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2          3 (3-0-6) 
AS182 Lao 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1         3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของ  
ภาษาอินโดนิเซีย 
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 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2         3 (3-0-6) 
FL172 Foreign Language 2 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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วชิาเฉพาะ 
วชิาบงัคบั 
ปก.100 ความรูเ้บือ้งตน้ทางปรชัญา       3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 

ปรัชญาในแต่ละสาขา ความหมายของวิชาปรัชญา มโนทัศน์หลักในทางปรัชญา เช่น พระเจ้าความจริง 
ความดี ความงาม ประเด็นข้อถกเถียงและค าถามของสาขาย่อยต่าง ๆ ในปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และตรรกศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนากับเทววิทยา.  
ปก.101 ความรูเ้บือ้งตน้ทางการเมอืง       3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
 แนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การเมืองเปรียบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่างประเทศ 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน       3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
  กรอบแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฏีเบื้องต้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาด
ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน       3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
  กรอบแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค บัญชี
ประชาชาติและดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ปก.200 ความรูเ้บือ้งตน้ทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน    3 (3-0-6) 
IP200 Introduction to Law and Public Law 

ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน 
ลักษณะและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน รัฐในฐานะสถาบันทางกฎหมายมหาชน และนิติวิธี ในกฎหมาย
มหาชน 
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ปก.201 ปรชัญาสงัคมและการเมอืง       3 (3-0-6) 
IP201 Social and Political Philosophy 
  ปรัชญาสังคมและการเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งแนวคิดทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้อง เช่น เสรีนิยม 
ความเป็นพลเมือง ชาตินิยม ประชาธิปไตย เป็นต้น  
ปก.202 การเมอืงและการปกครองของประเทศไทยสมยัใหม ่    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  
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 การต้ังค าถามการวจิัยที่หลากหลายทัง้ในเชิงปรชัญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์เดียวกันที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการ
วิจัยเชิงปรมิาณและคุณภาพ การเลือกระเบียบวิธีที่เหมาะสม การเกบ็ข้อมูล การวเิคราะห์และตีความขอ้มูล และ
การน 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 
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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 ต้ังแต่สมัยกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยช้ีให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ               
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง     3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
  แนวคิดและหลักการที่ส าคัญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย 
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย     3 (3-0-6) 
IP223   Thai Legal and Judicial System 

พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุ ติธรรมของไทยสมัย ใหม่  และการ เปรียบ เทียบ          
 ระบบกฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที่ส าคัญของประเทศอื่นๆ  

 



คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  | 119 

 

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 โดยศึกษาต้ังแต่การ              
 เกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน         3 (3-0-6) 
IP325 Human Rights 

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมุมมองเชิงปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ การก่อตัว
ของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อถกเถียงระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นสากลของแนวคิด
สิทธิมนุษยชน 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง       3 (3-0-6) 
IP224   Intermediate Microeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน 
  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับ
ความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การก าหนดราคาปัจจัยภายใต้ดครงสร้างตลาดสินค้าและ
ตลาดปัจจัยประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด   
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง       3 (3-0-6) 
IP225   Intermediate Macroeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.200 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน 
  แบบจ าลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลียนแปลง
ภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเสรษฐ
กิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และการน าทฤษฎีเสรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ปก.330 เทคนคิทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินเศรษฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
IP330   Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155 สถิติพื้นฐาน 
  พีชคณิตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สหสัมพันธ์ (Correlation) และสมการถดถอย 
(Regression) เพื่อใช้ในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
IP331   Basic Econometrics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 
  ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราห์
แบบจ าลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS และ
การตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLs ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวแปรอิสระหนึ่ง
ตัวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิงต่างๆ ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เช่น Stata, SPSS, หรือ Eviews 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิสัญญาบาวริ่ง
จนถึงปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของเศรษฐกิจ
ไทยกับนโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่มพลังทางการเมืองในการก่อรูปและกหนดทิศทางการเปลี่ยนแป
ปลงของประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและนโยบาย
เศรษฐกิจไทย   
วิชาบังคับด้านภาษา 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

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

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

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

ปัญหาเรื่องความงาม การตัดสินงานศิลปะ มโนทัศน์ทางศิลปะ โดยเน้นมโนทัศน์ว่าด้วยศิลปะที่
เปลี่ยนแปลงต้ังแต่ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงศิลปะในฐานะงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่              
โดยศึกษาจากนักคิดและสกุลทางศิลปะที่ส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ปก.347  รากฐานทางปรชัญาของความเปน็สมยัใหม ่     3 (3-0-6) 
IP347  Philosophical Foundation of Modernity 

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

ความหมายและลักษณะส าคัญของปรัชญากฎหมาย พัฒนาการของทางความคิดของปรัชญากฎหมาย
ในโลกตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับปรัชญากฎหมาย รวมทั้งปรัชญากฎหมายของไทย 
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   3 (3-0-6) 
IP349  Social Movements and Democratic Politics 
  แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่น าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน 
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ปก.356 การเมืองกับศาสนา         3 (3-0-6) 
IP356   Politics and Religion 

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

 ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญจากยุคกรกีถงึยุคปัจจุบนั เช่น เพลโต อริสโตเติล มาคีอาเวล
ลี ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่น าไปสู่การเกิดแนวคิดดังกล่าว 
ปก. 358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ           3 (3-0-6) 
IP 358 Comparative Democracy 
  แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตยและ
หลักนิติธรรมในประเทศที่ส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย   
ปก.359 เศรษฐศาสตรน์โยบายสาธารณะ               3 (3-0-6) 
IP359   Economics of Public policy 
  แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย 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 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      3 (3-0-6) 
IP367  General Principles of Civil and Commercial Law 
  หลักทั่วไปที่ปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และหนี้
โดยใช้แนวทางการศึกษาทั้งในแง่เนื้อหาของหลักการและในแง่การสึกษาเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบ
กฎหมายที่ส าคัญ 
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ปก.368 ประวตัศิาสตรธ์รุกจิไทยสมยัใหม ่      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
ยั่งยืน (Sustainable Development) ปัญหาเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆรวมไปถึงเครื่องทางด้านนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  
ปก.377 เศรษฐศาสตรส์ถาบนัพืน้ฐาน       3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
  พัฒนาการของแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน ทั้งเศรษฐศาสตร์สถาบันแนววิวัฒนาการ และ
เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ บทบาทของสถาบันที่มีผลต่อการก่อรูปของแรงจูงใจของปัจเจกชน ทั้งสถาบันที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสถาบัน รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
ชนและสถาบันทางสังคม โดยเน้นไปที่สถาบันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล สัญญาทาง
ธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกชน 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น      3 (3-0-6)  
IP378   Introduction to International Development 
  แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนับต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น
มา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในประเทศกา
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ลังพัฒนา 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  จนีรว่มสมยั        3 (3-0-6) 
IP387  Contemporary China 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบันบทบาทของจีนในเวทีโลก รวมทั้งความท้า
ทายที่จีนต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
ปก.388  ญี่ปุ่นร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมญี่ปุ่นนับต้ังแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง 1945 ระบบนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ระบบการเมืองและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สวัสดิการ การศึกษาของญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ทางสังคม 
ปก.389 อนิเดยีรว่มสมยั         3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
  พัฒนาการทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และความสมัพันธ์ระหว่างประเทศของอนิเดียหลังได้เอกราช
จนถึงปัจจบุัน บทบาทของอนิเดียในเวทีโลก และนัยต่อประเทศไทย 
ปก.396 อาเซียนศึกษา         3 (3-0-6) 
IP396  ASEAN Studies 
  สภาพการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และ
ปัจจัยที่น าไปสู่การก่อต้ังสมาคมอาเซียนใน ค.ศ.1967 บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและ

มาชิกในยุคส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การขยายจ านวนประเทศส ในภูมิภาค การขยาย



คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  | 125 

 

จ านวนประเทศสมาชิก ในยุคหลังสงครามเย็นปัญหาและความท้าทายในการบูรณาการอาเซียน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอ านาจภายนอก   
ปก.397 บูรณาการยุโรป         3 (3-0-6) 
IP397   European Integratin 
  สภาพการณ์ทางการเมือง เสรษฐกิจ และสังคมของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจัยที่น าไปสู่
การบูรณาการยุโรป การขยายจ านวนสมาชิกและผลกระทบที่เกิดขึ้น ความพยายามในการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน รวมทั้งบทบาทของสหภาพยุดรปในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ     3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
  โครงสร้างเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศที่ด าเนินนโยบายรัฐสวัสดิการทั้งในอดีตและปัจจบุนั
เงื่อนไขการพัฒนาสู่ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางการด าเนินนโยบาย การท้าทายของกลุ่ม ต่อต้ายนโยบายรัฐ
สวัสดิการ โดยศึกษาผ่านกรอบวิเคราะห์ทางการเมืองเปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก       3 (3-0-6) 
IP399  Global Justice 
  ความเป็นประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่ส าคัญของประชาคมโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยากจน และ 
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 
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ปก.448  กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น      3 (3-0-6) 
IP448   Law and Local Government 
  รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 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  ในประเทศต่างๆ 
การวางแผนการพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในต่างประเทศและไทย   ที่ต้ัง (location) 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกที่ต้ัง (location choices) ที่มีผลต่อการก่อรูปของเมือง อิทธิพล
ของตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองค่าเช่าที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภาคเมือง 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 
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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 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ สุขภาวะและสวัสดิการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี     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 าคัญระดับโลกที่มนษุยชาติก าลังเผชิญในปัจจุบัน เช่น ความยากจน ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
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 
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ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP477  Philosophy of Social Sciences 

ข้อถกเถียงส าคัญในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมและการกระท าของ
มนุษย์ วิธีวิทยาของสังคมศาสตร์ และการอธิบายและการท านายปรากฏการณ์ทางสังคม 
ปก.478  เศรษฐมติขิัน้กลาง         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) และการใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata EViews  
ปก.479 การเมอืงและธรุกจิในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 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 รวมถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์        3 (3-0-6) 
IP486 Philosophy and Film 
 ประเดน็ส าคัญทางปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น ความจรงิ ความรู้ ภาวะวกิฤตทางจริยธรรม ซึ่งถูกน าเสนอ
ผ่านภาพยนตร์ การวพิากษภ์าพยนต์บนพืน้ฐานปรัชญา ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาภาพยนต์ เช่น ความเป็นอตั
วิสัย-วัตถวุิสัย การสัมผัสรบัรู ้
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 
  ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิวาทะระหว่าง
ส านักคิดต่างๆ 
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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 
  ภาพรวมการศึกษานวัตกรรมนับต้ังแต่ชุมปิเตอร์เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพลวัตร
ของอุตสาหกรรม มิติทางเศรษฐศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ตลาดของเทคโนโลยี การแพร่กระจายของเทคโนโลยี 
นวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นต่างๆในแนวคิดระบบนวัตกรรมรวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจในบริบทของระบบนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมในระดับต่างๆ (ระบบนวัตกรรม
ท้องถิ่น ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบนวัตกรรมรายสาขา) ระบบเครือข่ายนวัตกรรม ระบบสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม ฯลฯ 
ปก.496 ปรัชญาและวธิวีทิยาการวจิยัเชงิปรมิาณ    3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research    
ปรัชญา หลกัการ และระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณผ่านการฝึกปฏิบัติ ต้ังแต่การก าหนดค าถามการวิจัย การ
ต้ังสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือการวิจัยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และการ
วิเคราะห ์ตีความข้อมูล การน าเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย  
ปก.497 ปรัชญาและวธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ      3 (3-0-6) 
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research  
ปรัชญา หลกัการ และระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการฝึกปฏิบัติ นับต้ังแต่การก าหนดค าถามการวจิัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ การท างานภาคสนาม การ
จดบันทึกข้อมูลภาคสนาม จริยธรรมในการวิจัย การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวจิัย
เชิงคุณภาพ 
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ปก498 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและตลาดการเงนิ      3 (3-0-6) 
IP498 Economics of Money and Financial Markets 
  บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ทฤษฎีและ
นโยบายการเงินเบื้องต้น ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินที่ส าคัญและเกี่ยวโยงกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทย   
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 
ประเดน็ส าคัญในปรัชญาวทิยาศาสตร์ร่วมสมัย อาท ิความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สถานะความรูข้องวทิยาศาสตร์ ลักษณะค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และภาพของความเป็นจริงที่
เป็นผลมาจากการเกิดขึน้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์                                                    3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics  
 หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการองค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน พฤติกรรมของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกมและการ
ประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่ส าคัญและเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท       3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองและชนบท รูปแบบ แนวทาง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และวิธีการในการพัฒนาเมืองและชนบทในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาที่มาจากการพัฒนารวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองและชนบท แนวโน้ม 
ทิศทางของการพัฒนาเมืองและชนบท 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น               3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 
(วิชาที่ต้องสอบผ่าน: ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง และ ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง) 

ความรู้เบื้องต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงิน
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ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
(Prerequisite: IP224 Intermediate Microeconomics and IP225 Intermediate Macroeconomics) 
 
 ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ 
ปก. 500 การฝึกปฏิบัติงาน                                    3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)    
IP 500 Internship  
  การฝึกงานในองค์กรหรือลงพื้นที่ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ส าคัญ ภายใต้การควบคุมและแนะน าของ
อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีความทันโลก มีส านึกรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความ
ซาบซึ้งในสุนทรียะ มีความสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่ม และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  
ปก.501  ภาคนิพนธ์ 1            3 (3-0-6) 
IP501    Research Paper 1 
  เขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึษา หัวข้อสารนิพนธ์ต้องได้รับอนุมติัจากอาจารย์ที่ปรกึษาใน
สาขาวิชานั้น และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 
ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2           3 (3-0-6) 
IP502    Research Paper 2 
  เขียนภาคนิพนธ์ในหัวข้อทีน่กัศกึษาสนใจจาการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห ์ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 
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ภาค.......................ปกีารศกึษา...............................................                      หลกัสตูร   2561 
แบบฟอรม์ใบกระจายโครงสรา้งเพือ่ตรวจสอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติสาขาวชิาปรชัญา การเมอืงและเศรษฐศาสตร ์

ชือ่นกัศกึษา (นาย,นางสาว)..........................................................................เลขทะเบยีน........................................ 
ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา........................................................................รหสัอาจารยท์ีป่รกึษา....................................... 
วชิาโท 1 .......................................................................วชิาโท 2 ............................................................................. 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้น
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้นความรู้ 

1.วชิาศกึษาทัว่ไป 30 หนว่ยกติ 
วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่1 จ านวน  21 หนว่ยกติ 
โดยแบ่งเป็นบังคับ 9 หน่วยกิต (เคร่ืองหมาย * เป็นวิชา
บังคับ) 
และนักศึกษาต้องเลือก 12 หน่วยกิต ทั้งนี้วิชาต้องคลอบ
คลุมทั้งหมวด 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 

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

IP321,IP322 
 2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชนได้แก่  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    
หมวดมนุษยศาสตร์ 3.IP……. 3    
1. TU102 3    4.IP……. 3    
2. TU108 3    5.IP……. 3    
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6.IP……. 3    
1. TU103 3    7.IP……. 3    
2. TU107 3    8.IP……. 3    
1.2 วชิาศกึษาทัว่ไป สว่นที ่2 จ านวน  9 หนว่ยกติ 9.IP……. 3    
1.TU………. 3    10.IP…… 3    
2.TU………. 3    2.3 วชิาบงัคบัดา้นภาษา 9 หนว่ยกติ 
3.TU………. 3    1.IP230 3    
2.วชิาเฉพาะ  90 หนว่ยกติ 2.IP231 3    
2.1 วชิาบงัคบั  27 หนว่ยกติ 3.IP232 3    
1.IP100 3     
2.IP101 3    
3.IP102 3    
4.IP103 3    
5.IP200 3    
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้น
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พื้นความรู้ 

2.4 วชิาเลอืก  15 หนว่ยกติ 
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 

รวมหนว่ยกติตลอดหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 130 หนว่ยกติ 
 
 

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

 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
(นักศึกษา) 

 
ส าหรบัเจา้หนา้ที ่
สอบได้ครบตามเง่ือนไขหลักสูตรปริญญาตรี 
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หหน่วยกิต 
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA)…………………..... 
วิชาเอก................................................................... 
วิชาโท 1.................................................................. 
วิชาโท 2.................................................................. 
เกียรตินิยมอันดับ................................................... 
 
 

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

วันที่..................เดือน......................พ.ศ............... 
 

1.IP……. 3    
2.IP……. 3    
3.IP……. 3    
4.IP……. 3    
5.IP……. 3    
2.5 ภาคนพินธแ์ละการฝกึภาคปฏบิตั ิ  
1.IP500 3    
2.IP501 3    
3.IP502 3    
3. วชิาเลอืกเสร ี  6  หนว่ยกติ 
1……… 3    
2……… 3    
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SCHOOLARSHIP 

 ทุนการศึกษา

 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
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ทนุการศกึษา 
1.ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คณุสมบตั ิ 
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นนักศึกษาซึ่งเคยกู้ยืมเงิน หรือไม่เคยกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 3.  เป็ น ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ร าย ได้บิ ด า-  มารดา  รวมกัน ไม่ เ กิ น  360 ,000.-บาท ต่อปี   
โดยไม่หักหนี้สิน 
 4. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
 5.  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ ากว่า 2.00 (คะแนนเฉลี่ยล่าสุด/ภาคล่าสุด)นักศึกษาช้ันปีที่  1  
ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย 
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.ทุนทั่วไป  
 เป็นเงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว น ามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
ตามความเหมาะสม โดยเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง 
3.ทุนมูลนิธิอากอนชู 
 เ ป็ น เ งิ นทุ นก ารศึ กษาที่ มู ลนิ ธิ อ ากอน ชู ได้ มอบ ให้ แก่ นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยธ รรมศาสตร์   
ศูนย์ล าปางโดย  รับสมัครปีละ 1 ครั้ง   
4.ทุนนรนิต เศรษฐบุตร 
 ทุกปีกองทุนนรนิต เศรษฐบุตร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นักศึกษา
อยู่ในชั้นปีที่ 3 และมีผล การเรียนสูงสุด โดยพิจารณาจากผลคะแนน GPA จ านวน 1 ทุน 
5.ทุนจ้างนักศึกษาท างาน  
 รับสมัครตลอดปีเป็นทุนที่จ้างนักศึกษาท างานตามหน่วยงานต่างๆในอัตราช่ัวโมงละ  40 บาท หรือเหมา
จ่ายวันละ 240 บาท 
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6.ทุนช่วยเหลือในกรณีพิเศษ  
 นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและความจ าเป็น เช่น ประสบภัยพิบัติต่างๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอรับ เงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้ที่คณะ 
7. กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์  
 เป็นทุนประเภทต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือเป็นผู้สอบผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศไทย  
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญทางกายหรือใจที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อ การศึกษา 
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และให้ค ารับรองต่อกองทุนว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนและมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้อยู่ หรือที่จะ
ประกาศใช้ใน อนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. รายได้รวมของครอบครัว (รายได้ของบิดาและมารดา หรือของผู้ปกครองปัจจุบันรวมกัน) ไม่เกิน  
300,000 บาท ต่อปี 
  2. เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ ท าตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และ 
เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมด้านจิตอ าส าในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  2.1 ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนโดยมีต าแหน่งต่างๆ ในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
  2.2 ท ากิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคชุมชน  
 3. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.50  
 4. ต้องเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ช้ันปีการศึกษาที่ 1 และในระหว่างที่สมัครทุนของกองทุนท าบุญวันเกดิฯ 
นี้ ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น 
8.ทุนรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี  
 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 แต่ละคณะที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ช้ันปีละ 1 คน  
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นกัศกึษากบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

การประกนัคณุภาพการศกึษาคอือะไร ? 

 การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ขบวนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก (สกอ.)  
 

นักศกึษาจะช่วยพัฒนาคณะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ? 

 

1.การน า PDCAมาใช้ในการท ากจิกรรมนักศึกษา ในการท ากิจกรรทุกครั้งนักศึกษาจะต้องด าเนินงานตามหลัก PDCA ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้  

1. Plan (วางแผน) การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยการก าหนดระยะเวลาของการ
ท างาน เพื่อเปน็การวางกรอบการท างานป้องกันไม่ให้การท างานเกิดความล่าช้าได้ และการดูวัตถุประสงค์
ของงานว่างานที่ท ามีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อให้งานนั้นเกิดความชัดเจน 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) การด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้แลว้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ไม่ให้งานนั้นเกิดความล่าช้า และยังเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายไว้ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การตรวจสอบการท างานหลังจากที่ได้
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เปน็การตรวจสอบความถกูต้อง ความเรียบร้อยของงานที่ได้ปฏิบัติแล้ว
เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล  

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข)   เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของงานที่ท าเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพือ่ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปญัหาที่จะเกิดข้ึนกับ
โครงการที่จะท าในปีต่อไป  

 

2.การประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมินการสอนอาจารย์ทุกท่านที่เข้าสอนในห้องเรียน 
และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกๆภาคการศึกษาจะมีการแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพื่อท าการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา เพื่อที่จะได้น าผลการประเมินข้อเสนอแนะที่นักศึกษาได้ท าการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 3.ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ต้องรับการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกปี ซึ่งในการประเมินคณุภาพนั้น คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
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ระเบียบ 
 

ข้อบังคับต่างๆ

 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ สภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นของ 

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
“คณบดี” ให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ 

อย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 และ ให้หมายความรวมถึงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทในส่วนที่เป็น
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้วย 

“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในระบบไตรภาค แต่
ไม่รวมภาคฤดูร้อน 

“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับ 
การจัดต้ังตามกฎหมายของไทยหรือเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ 
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“ข้อกําหนดหลักสูตร” หมายความว่า ข้อกําหนดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การศึกษาของหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอํ านาจออกประกาศของ 

มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศกึษา และอาจารย์ที่ปรกึษา 

---------------------------- 
ข้อ ๖  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยหลักการประสานงานด้านวิชาการระหว่างคณะ คณะใด มี

หน้าที่จัดการศึกษาในวิชาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุก
คณะ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี ๒ ระบบ ดังนี้ 
(๑) ระบบทวิภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสองภาคการศึกษาคือ ภาค

การศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ด้วยก็ได ้
(๒) ระบบไตรภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสามภาคการศึกษาคือ ภาค

การศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ 
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยแบ่งช่วง 

การศึกษาตามหัวข้อการศึกษาที่มีปริมาณการเรียนรู้เทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค
แล้วแต่ กรณี 

หลักสูตรการศึกษาใดจะจัดการศึกษาในระบบตามวรรคหนึ่งให้เป็นอํานาจของ สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข้อ ๔  ระบบทวิภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และใน ภาคฤดูร้อน

ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ ภาคการศึกษา 
- ระบบไตรภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์และไม่เกิน ๑๔ 

สัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้ แต่

ต้องมีปริมาณการศึกษาต่อหนึ่งหน่วยกิตไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ 
ข้อ ๙  หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรให้คํานวณตามปริมาณการศึกษา โดยหนึ่งหน่วยกิต 

เท่ากับปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 
(ก) ระบบทวิภาค 
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    (๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย 
กว่าหนึ่งช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ 
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ 
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มี
เวลา ทําโครงงาน หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสี่สิบ
ห้าช่ัวโมงต่อภาค การศึกษา 
(ข) ระบบไตรภาค 

(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย 
กว่าหนึ่งช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสิบสองช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ 
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ 
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมาย  
ให้มีเวลา ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบหกช่ัวโมงต่อภาค การศึกษา 

ข้อ ๑๐  การกําหนดจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกิต 

หรือระบบไตรภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยกิต 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) ระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหน่วย

กิต หรือระบบไตรภาคต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบห้าหน่วยกิต 
ข้อ ๑๑  ระยะเวลาที่ ใช้ศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร แต่ทั้งนี้  

ในข้อกําหนดหลักสูตรต้องกําหนดไว้ไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ให้ใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกินแปดปีการศึกษา 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) ให้ใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกินสิบสองปีการศึกษา 

นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่ากําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 
นักศึกษา 
ข้อ ๑๒  คณะต้องกําหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่ แนะนํา 

ให้คําปรึกษา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาตในการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและ
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การถอนรายวิชาของนักศึกษา การย้ายหลักสูตร การลาพักการศึกษา การลาออก และ การดําเนินการ
อื่นเพื่อดูแลความประพฤติและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

 
หมวด ๒ 

การรับเข้าศึกษา 
------------------------- 

ข้อ ๑๓ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจมีได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับเข้าโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการตามการมอบหมาย  

ของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่
กําหนด ไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร 

(๒) การรับเข้าโดยการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
เข้าศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ  
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๔  นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(๒) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษา  

ในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
(๓) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(๔) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร 

การศึกษาใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกําหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
 

            หมวด ๓ 
             การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

             ----------------- 
ขอ้ ๑๕  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศกึษา ต้องขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เวน้แต่กรณีมีเหตุผลความจําเปน็ 
อธิการบดีอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกนิภาคการศกึษาที ่๑ ของปกีารศกึษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยืน่ใบสําคัญแสดงวุฒิ 
การศกึษาต่อคณะในวนัขึน้ทะเบียนเปน็นกัศกึษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนําส่งได้ อธิการบดีอาจผ่อน 
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ผันให้นํามาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที ่๑ ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกําหนดเวลาที ่
ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนําส่งได้ให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเปน็นกัศกึษา 

ขอ้ ๑๖  หากมกีารตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไมม่ีคุณสมบัติหรือมีลกัษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ ๑๔ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอนัเปน็เท็จ ให้นายทะเบียน เสนอ
ต่ออธิการบดีเพกิถอนการขึน้ทะเบียนการเปน็นกัศกึษาผู้นั้น 

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึน้เมื่อผู้กระทําผิดได้สําเร็จการศกึษาไปแล้ว ให้อธกิารบดี 
เสนอต่อสภามหาวทิยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

หมวด ๔ 
ฐานะช้ันป ี

---------------------------- 
ขอ้ ๑๗ การเทียบฐานะช้ันปขีองนกัศกึษา ให้พิจารณาจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ หรือ ได้รับ

เทียบโอน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้ันปีหนึ่ง นบัต้ังแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและสอบได้หรือได้รับเทียบโอน ไมถ่ึง

หนึ่งในสี่ของจํานวนหน่วยกติรวมของข้อกําหนดหลกัสูตร 
(๒) ช้ันปีสอง สอบได้หรือไดร้ับเทียบโอนต้ังแต่หนึง่ในสี่แต่ไม่ถึงหนึง่ในสอง ของจํานวน

หน่วยกิตรวมของข้อกําหนดหลักสูตร 
(๓) ช้ันปีสาม สอบได้หรือไดร้ับเทียบโอนต้ังแต่หนึง่ในสองแต่ไม่ถึงสามในสี่ ของจํานวน

หน่วยกิตรวมของข้อกําหนดหลักสูตร 
(๔) ช้ันปีสี่ สอบได้หรือไดร้ับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิต รวม

ของข้อกําหนดหลกัสูตร 
          หมวด ๕ 
  การลงทะเบียนเรียน 

         -------------------- 
ขอ้ ๑๘ เพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา คณบดอีาจกาํหนดเงื่อนไข หรือจํากัดจํานวน 

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้โดยทําเปน็ประกาศคณะ 
การประกาศเปิดวิชาเพิ่ม หรอืปิดรายวิชาใดที่มีนกัศกึษาลงทะเบียนแล้วจะต้องกระทําภายใน 

เจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือสี่วนันบัแต่วันเปดิภาคฤดรู้อน 
ขอ้ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดการ ทีอ่ธิการบดี

กําหนด โดยออกเปน็ประกาศมหาวทิยาลัย 
หากนักศึกษามีหนี้สนิใด ๆ กบัมหาวทิยาลัย จะต้องชําระให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมีสทิธิ 

ลงทะเบียนเรียนได้ เวน้แต่จะได้รับอนมุัติจากอธิการบดี 
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ภายหลังจากนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว นกัศกึษาต้องดําเนินการตรวจสอบผลการ 
ลงทะเบียนของตนเองดว้ยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกําหนดการตามวรรคหนึ่ง นกัศกึษาอาจขอ 
ลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องดําเนินการภายในสิบสี่วนันบัแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสามวนั 
นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อนนัน้ และต้องชําระเบี้ยปรบัการลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันในอัตราตาม 
ประกาศมหาวทิยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ขอ้ ๒๐ ในภาคการศึกษาของระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียน ไม่
น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต แต่ไม่เกินยี่สิบสองหน่วยกิต และในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่
เกินหกหนว่ยกิต 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนมากกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี ใน
กรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เป็นนักศึกษาที่มีฐานะช้ันปี ๔ 
(๒) สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษาอาจลงทะเบยีนเรียนเกินกว่า 5หน่วยกิต แต่

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตได้ เฉพาะกรณีเปน็นกัศกึษาทีค่าดว่าจะสําเร็จการศกึษาในปกีารศกึษานั้น 
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้อยกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาจนเหลือจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรน้อยกว่าจํานวน ตาม
วรรคหนึง่ 

(๒) เจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุร้ายแรงจนจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการรกัษาพยาบาล 
หรือฟืน้ฟูร่างกาย โดยได้รบัอนุมัติจากคณบดี 
การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงรายวิชาเสริม 

หลักสูตรพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
เพื่อเสริมความรู้โดยไม่วัดผลการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติ      
ตามข้อ ๒๕ 

การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งมิให้นับจํานวนหน่วยกิตของ 
รายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นโดยผ่านการทดสอบ การวัดผล หรือการเทียบโอนรายวิชา 

ข้อ ๒๑ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษา    
อยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้ศึกษารายวิชาเอกหรือรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรครบแล้ว 
(๒) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษาทุกรายวิชาในภาคการศึกษา ที่

ลงทะเบียนเรียนนั้นแล้ว 
(๓) นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่จะย้ายเข้าไปศึกษา 
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(๔) นักศึกษามีสถานภาพทางวิชาการอยู่ในการเตือนครั้งที่ ๒ หรือภาวะรอพินิจ  
ข้อ ๒๒  ห้ามมิให้นักศึกษาที่ได้อักษร D ขึ้นไป หรือได้อักษร S ในรายวิชาใดลงทะเบียนเรียน ใน

รายวิชานั้นอีก เว้นแต่ข้อกําหนดหลักสูตรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๒๓ นักศึกษาได้อักษร F หรือ บ ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร ให้ลงทะเบียน

เรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกว่าจะได้อักษร D ขึ้นไป หรือ S 
นักศึกษาที่ได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาเลือกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา 

อีกจนกว่าจะได้อักษร D ขึ้นไป หรือ S หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็นรายวิชาเลือกของ 
หลักสูตรแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้นั้นออกจาก ทะเบียน
นักศึกษา 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ สถาบันอุดมศึกษา
อื่น หรือนักศึกษามีข้อตกลงเพื่อรับทุนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน ภาคประชาชน 
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอื่น หรือนักศึกษามีความประสงค์จะไปศึกษากับ สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
อธิการบดี โดยข้อ เสนอของคณ บดีอาจอนุมั ติ ให้นักศึกษาไปลงท ะเบียนเรียน  ในรายวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอนโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ นักศึกษาผู้นั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน อุดมศึกษา
อื่น หรือมีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยอื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยหรือ คณะรับ
บุคคลเข้าศึกษาในรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ อธิการบดีอาจอนุมัติให้ผู้ซึ่งมิได้เป็น นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตรา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการลงทะเบยีนเรียน ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กาํหนด ไว้
ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

      หมวด๖ 
         การเพิม่และการถอนรายวิชา 
                                       -------------------- 
ข้อ ๒๘ การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทําได้ภายในสิบสี่วัน นับ

แต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล อันสมควร
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คณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินสิบสี่วันก่อน วันปิดภาค
การศึกษาหรือภาคฤดูร้อนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔๓ 

การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ใน
รายวิชานั้นก่อน  

ข้อ ๒๙ การขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอถอนภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่ วัน

เปิดภาคฤดูร้อน เพื่อการนี้ให้ลบรายวิชานั้นออก 
(๒) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่ เกินสิบสัปดาห์แรกของ ภาค

การศึกษาหรือสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานั้น 
(๓) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสิบสี่วันก่อนปิดภาคการศึกษา 

หรือภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและ คณบดี เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชานั้น 
การขอถอนจนเหลือรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษานั้นน้อยกว่าจํานวนเก้าหน่วยกิต 

จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ให้นับหน่วยกิตของรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๒๕ รวมเข้าในหน่วยกิตดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซึ่งเกินกว่าเงื่อนไข           
ที่ กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 
 

        หมวด ๗ 
                    การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้ 
                                      ---------------------------- 
ข้อ ๓๑ นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชา และ

หน่วยกิตที่มีเนื้อหาของรายวิชาเทียบเท่าและมีเกณฑ์การประเมินผลหรือวัดผลได้มาตรฐาน เทียบเท่ากับ
รายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา  
(๒) ให้เทียบโอนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 
(๓) รายวิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมิใช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนช่ือ 

จากทะเบียนนักศึกษา 
(๔) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องศึกษามาแล้วไม่เกินห้าปีนับจากปีที่ลงทะเบียนเรียน 

จนถึงวันที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 



146 | คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  

 

(๕) รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องมีผลการศึกษาระดับ C ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ยกเว้น 
กรณีของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความ
ร่วมมือผลิต บัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตตาม ผลการศึกษาที่ได้ 
นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

อาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่แตกต่าง จากความ
ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทําเป็นประกาศคณะ และรายงานให้อธิการบดีเพื่อทราบ 

ข้อ ๓๒ ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ การ
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามหมวดนี้ 

ข้อ ๓๓ ให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน 
หรือ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
ให้บันทึกผล การศึกษาตามที่ได้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบันทึก
อักษร ACC ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
กําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ 

(๒) สําหรับกรณีนักศึกษาอื่นนอกจาก (๑) ให้บันทึกอักษร ACC 
ข้อ ๓๔ การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา ตาม

อัธยาศัย อาจทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจํา
คณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ และให้บันทึกอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบ โอน
ความรู้นั้น 

คณะอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยจัดให้มีการทดสอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติก็ได้ 
 

      หมวด ๘ 
      อักษรแสดงผลการศกึษา 
-------------------------- 

ข้อ ๓๕ ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 
(๑) ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษร 

ความหมาย และค่าระดับดังนี้  
อักษร  ความหมาย   ความหมายภาษาอังกฤษ   ค่าระดับ  
A  ผลการประเมินขั้นช้ันเลิศ Excellent    ๔.๐ 
B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก  Very Good    ๓.๕ 
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B  ผลการประเมินขั้นดี  Good     ๓.๐ 
C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช้  Almost Good    ๒.๕ 
C  ผลการประเมินขั้นพอใช้   Fair     ๒.๐ 
อักษร  ความหมาย   ความหมายภาษาอังกฤษ   ค่าระดับ 
D+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน  Almost Fair    ๑.๕ 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อน   Poor     ๑.๐ 
F  ผลการประเมินขั้นตก  Failed     ๐ 

(๒) ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและ 
ความหมาย ดังนี้ 
อักษร  ความหมาย     ความหมายภาษาอังกฤษ 
S  ใช้ได ้      Satisfactory 
U  ใช้ไม่ได้      Unsatisfactory  
ACC  ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ    Accreditation  

ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล  
การสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต  
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชา  
และหน่วยกิต 

 EXE  ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ   Exempted  
ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล 
 การสอบในรายวิชาที่ไม่นับ หน่วยกิต  

I  การวัดผลไม่สมบูรณ์    Incomplete  
W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ   Withdraw  
AUD   การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา   Audit 
ข้อ ๓๖ อักษร S หรือ บ ให้ใช้ได้ในรายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดให้มีผลการศึกษาเป็นระดับใช้ได้ 

หรือระดับใช้ไม่ได้ 
ผลการศึกษาระดับใช้ได้ ให้ใช้อักษร S และระดับใช้ไม่ได้ให้ใช้อักษร บ 
ข้อ ๓๗ อักษร ACC หรือ EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถนําผลการทดสอบเทียบ 

ความรู้หรือคะแนนการทดสอบอื่นมาใช้แทนการศึกษาในรายวิชานั้นได้ 
อักษร ACC ให้ใช้ในรายวิชาที่นํามานับหน่วยกิต  
อักษร EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ไม่นํามานับหน่วยกิต 
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ข้อ ๓๔ อักษร I  ให้ใช้กับรายวิชาที่การวัดผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และเป็นการบันทึกไว้    
เป็นการช่ัวคราว 

นักศึกษาที่ได้อักษร ในรายวิชาใด ให้ดําเนินการวัดผลในรายวิชานั้นให้แล้วเสร็จภายในแปดสิบวัน 
นับแต่วันปิดภาคการศึกษา แต่หากไม่สามารถดําเนินการวัดผลได้ทัน อาจารย์ผู้สอนอาจกําหนด          
ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นจากคะแนนสอบหรือคะแนนการวัดผลการศึกษาโดยวิธีการอื่นเท่าที่
นักศึกษา ผู้นั้นมีอยู่ก็ได้ 

เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากยังไม่มีการดําเนินการตามวรรคสองให้บันทึก 
อักษร W  

ข้อ ๓๙ อักษร W ให้ใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้อักษร และอาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้กําหนดผลการศึกษา

ภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา 
(๒) ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดี

หรือ อธิการบดีแล้วแต่กรณี 
(๓) ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ ๒๙ (๒) และ ๒๙ (๓) (๔) ได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษาตามข้อ ๕๐ (๒) และ ๕๐ (๓) 
 

ในกรณีตาม (๒) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์    
ที่ปรึกษา ภายในสิบวันนับแต่วันสอบแต่หากยื่นคําร้องเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว หากคณบดีเห็นว่า     
มีเหตผุลอันสมควรให้รายงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔๐ อักษร AUD กระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อการเสริมความรู้ โดยไม่
ต้องมีการวัดผล และมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔๓ หรือตามข้อกําหนด   
ของหลักสูตรและรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเสริมความรู้ต้องได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
ได้รับอนุญาตจากผู้สอน และชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

เมื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพื่อการเสริมความรู้ โดยไม่ต้องมีการวัดผลแล้วจะขอ
เปลี่ยนแปลง เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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หรือเจ็ดวันนับแต่ วันเปิดภาคฤดูร้อนโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี เมื่อพ้นกําหนดเวลานี้แล้วกระทํา
มิได ้

ห้ามมิให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้อักษร AUD แล้วซ้ําอีก เว้นแต่กรณี 
การย้ายหลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ย้ายเข้า 

ข้อ ๔๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ 
ต้ังแต่ D ขึ้นไป ระดับใช้ได้ (S) หรือระดับ ACC เท่านั้น 

ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใดซ้ําหรือแทนกันตามข้อกําหนดหลักสูตร ให้นับจํานวน 
หน่วยกิตของรายวิชานั้นได้เพียงครั้งเดียว 

            หมวด ๙ 
             การวัดผลการศึกษา และการคํานวณค่าเฉลี่ยสะสม 

               ------------------------- 
ข้อ ๔๒ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ไว้ ในภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน 
การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ระหว่างภาค ด้วยวิธีรายงานจากหนังสือที่กําหนดให้อ่าน 

งานที่แบ่งกันทําเป็นหมู่คณะ การทดสอบระหว่างภาค การเขียนสารนิพนธ์ประจํารายวิชาหรืออื่น ๆ และ
เมื่อ สิ้นภาคจะมีการสอบไล่สําหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น 

รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค คณบดีจะประกาศให้ทราบ 
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวัดผลการศึกษาตามความ     

ในวรรคหนึ่งก็ได้ 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาใดไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบของเวลา

เรียน ในรายวิชานั้นทั้งหมดหรือตามที่กําหนดไว้ในรายวิชาหรือข้อกําหนดหลักสูตร ไม่มีสิทธิเข้าสอบไล่
ในรายวิชานั้นเว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นอันมิใช่ความผิดของนักศึกษาผู้นั้น คณบดีอาจอนุญาตให้เข้า
สอบไล่ได้เป็น กรณีพิเศษ 

การนับเวลาเรียนตามวรรคหนึ่งให้นับการเรียนในรายวิชานั้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการทําโครงงาน 

ข้อ ๔๔ ให้คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อนเมื่อสิ้นภาค โดย
คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้นําค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
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 (๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน 
(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน

เรียน ในภาคนั้น 
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคนั้น  

ข้อ ๔๕ การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้นําค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้ ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา 
(๒) ให้นําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวิชามารวมกัน 
(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน

เรียนไว้ ทุกภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน 
(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๔๖ ในการคํานวณตามข้อ ๔๔ (๔) หรือข้อ ๔๕ (๕) หากได้ทศนิยมตําแหน่งที่สามเป็นจํานวน 
ต้ังแต่ห้าขึ้นไปให้ปัดเศษขึ้นไป 

        หมวด ๑๐ 
           สถานภาพทางวิชาการ 

             -------------------- 
ข้อ ๔๗ สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่เรียน ดังนี้ 
(๑) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.00 ขึ้นไปมีสถานภาพทางวิชาการปกติ (Normal) 
(๒) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ มีสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๑ 

(Warning ๑) เว้นแต่กรณีเป็นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้มีสถานภาพทางวิชาการเตือน
พิเศษ(Warning) 

(๓) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
ตาม (๒) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียน นักศึกษา (Dismissed) 

(๔) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ หรือเตือนครั้งที่ ๑ ตาม (๒) ใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มี
สถานภาพ ทางวิชาการ เดือนครั้งที่ ๒ (Warning ๒) 
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(๕) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๒ ตาม (๔) ในภาคการศึกษา ที่
ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพทางวิชาการ 
ภาวะรอพินิจ (Probation) 

(๖) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการภาวะรอพินิจ ตาม (๕) ในภาคการศึกษา ที่
ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียน นักศึกษา (Dismissed) 
ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร

แล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๑.๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา ตาม 
(5) อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม หรือย้ายหลักสูตร แต่นักศึกษาต้อง
ศึกษา ให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ๒.๐๐ ภายในสามภาคการศึกษา และต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษา
ภายใน ระยะเวลาตามข้อ ๑๑ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๔ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๔๗ การย้ายหลักสูตรระหว่างคณะหรือภายในคณะ หรือการลา
พัก การศึกษาไม่มีผลทําให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 

 หมวด ๑๑ 
    การลาพกัการศึกษา 

    ---------------- 
ข้อ ๔๙ นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ  
(๒) ได้รับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบั ติ เห ตุร้ ายแรงจนจํ าเป็น ต้องพักการศึกษาเพื่ อ                

การรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูร่างกายตามใบรับรองแพทย์ 
(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเกินกว่าสองภาคการศึกษามีความประสงค์     

จะขอพักการศึกษาโดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
(๕) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงสองภาคการศึกษามีความประสงค์จะขอพัก 

การศึกษาโดยมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
การลาพักการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณบดี และให้คณบดีเป็น             

ผู้พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีตาม (๕) และการลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน 
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ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคําร้องต่อคณบดี 
ภายในสามสิบวันนับแต่เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่นักศกึษาขอลาพักภายในสิบสี่วนัแรกของภาคการศึกษาหรือภายใน เจ็ดวัน
แรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วออก 

(๒) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังไม่เกินสิบสัปดาห์ 
แรกของภาคการศึกษาหรือสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชา ที่
ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ 

(๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลา ตาม (๒) แต่ก่อนวันปิดภาค 
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ 
ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนหรือการลาพักการศึกษาก่อนวัน 

เปิดภาคการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ ๕๒ คณะจะต้องแจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักให้สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
ทราบโดยเร็วที่สุด 

ข้อ ๕๓ ให้นับรวมเวลาในระหว่างการลาพักการศึกษา เป็นระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๑๑ ด้วย 
 
 

     หมวด ๑๒ 
       การถูกลงโทษให้พกัการศึกษา 

         ----------------------- 
ข้อ ๕๔ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ลบ รายวิชาที่

นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาออก และให้บันทึกคําว่า ถูกสั่งพัก
การศึกษา (Suspended) และเปลี่ยนเป็นลาพักการศึกษา (Leave) เมื่อสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียม   
การรักษาสถานภาพ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษนั้นด้วย 
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ข้อ ๕๕ คณะจะต้องแจ้งรายช่ือนักศึกษาที่ถูกสั่งให้พักการศึกษาให้สํานักงานทะเบียน นักศึกษา
ทราบโดยเร็วที่สุด 

ข้อ ๕๖ ให้นับรวมเวลาในระหว่างที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาเป็นระยะเวลาศึกษาตามข้อ ๑๑ 
ด้วย 

            หมวด ๑๓ 
การลาออก 

----------------------- 
ข้อ ๕๗ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้มีความเห็นจากผู้ปกครอง และให้ยื่นคําร้องที่ได้รับ 

คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วต่อคณบดี 
เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วให้มีผลนับแต่วันที่นักศึกษายื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ข้อ ๕๘ เมื่อการ

ลาออกมีผลแล้ว ให้บันทึกอักษร W ในรายวิชาที่ยังไม่มีการประกาศผลการศึกษา 
 

หมวด ๑๔ 
การย้ายหลักสูตร 

----------------------- 
ข้อ ๕๙ การย้ายหลักสูตรภายในคณะหรือย้ายระหว่างคณะ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่
นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษา 

(๒) สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรที่จะย้ายเข้า โดยต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดย ทํา
เป็นประกาศคณะ 

(๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนการย้ายหลักสูตร ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือ
ตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดยทําเป็นประกาศคณะ 

(๔) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า 
ข้อ ๖๐ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายหลักสูตรให้ยื่นคําร้องขอย้ายหลักสูตรพร้อมแสดง เหตุผล

ความจําเป็นต่อคณะที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่าส ามสิบวันก่อนการ 
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายเข้าในหลักสูตรนั้น 



154 | คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  

 

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า พิจารณา
อนุมัติการย้ายหลักสูตรของนักศึกษา 

ในกรณีหลักสูตรที่ย้ายเข้าใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะ 
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาย้ายหลักสูตร ให้แปลงคะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออก ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาสถานภาพทางวิชาการ 
ของนักศึกษา 

ข้อ ๖๑ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร ต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายใน ระยะเวลา
ตามข้อ ๑๑ นับแต่วันที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๒ ให้นํารายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออกมาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกับ 
รายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายเข้า 

หมวด ๑๕ 
การสําเร็จการศึกษา และการอนมุัติอนุปริญญาหรือปรญิญา 
          ---------------------------------- 

ข้อ ๖๓ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเจ็ดภาคการศึกษาในระบบ 

ทวิภาค หรือไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเก้าภาคการศึกษา ในระบบ

ทวิภาค หรือไม่ก่อนสิบสามภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 
(๓) หลักสูตรอนุปริญญาจะสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนห้าภาคการศึกษาในระบบ ทวิภาค 

หรือเจ็ดภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทหรือ 

หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ทั้งนี้  ให้กําหนดไว้ ในข้อกําหนดหลักสูตร               
และ นักศึกษาซึ่งได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖๔ นักศึกษาซึ่งจะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาจนครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดหลักสูตร และได้ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

(๒) ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญาของ
มหาวิทยาลัย 

(๔) ไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

                                              หมวด ๑๖ 
                   การไดร้ับปรญิญาเกียรตินิยม 

                            -------------------------- 
ข้อ ๖๕ ปริญญาเกียรตินิยมมีสองระดับ ดังนี้ 

(๑) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามหมวดนี้ และศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาต้องได้ 
ไม่ต่ํากว่าอักษร C 

(๒) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามหมวดนี้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(๒.๑) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไปแต่มีรายวิชาที่ได้ตํ่ากว่า 
อักษร C และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

(๒.๒) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาในหมวด 
วิชาเฉพาะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าอักษร C 

นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
อาจกําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะของหลักสูตรโดยออกเป็นประกาศคณะ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ ๖๕ 
และข้อ ๖๖ 

ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา ไม่เกิน
สี่ปีการศึกษา และนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 
ไม่เกินหกปีการศึกษา 

(๒) มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการยกเว้นไม่เกินกว่าร้อยละ ยี่สิบ
ห้าของจํานวนหน่วยกิตรวมที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

(๓) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาหนึ่งวิชาใด  
(๔) ไม่เคยศึกษาได้อักษร F หรือ บ ในรายวิชาหนึ่งวิชาใด 
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(๕) ไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัยนักศึกษาถึงขั้นทําทัณฑ์บนขึ้นไป  
การนับเวลาตาม (๑) ไม่ ให้นับรวมเวลาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก 

การศึกษา หรือให้ไปศึกษาหรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ 
โครงการของหน่วยงานอื่นที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรืออธิการบดี 
ให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ การไปศึกษาหรือปฏิบัติงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 

หมวด ๑๗ 
การเสนอช่ือและการอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา 

------------------------- 
ข้อ ๖๗ ให้นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคที่ลงทะเบียนเรียนทําหนังสือยื่น   

ต่อมหาวิทยาลัยภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาเมื่อสิ้นภาค 

ข้อ ๖๘ ให้นายทะเบียนตรวจสอบและจัดทํารายช่ือนักศึกษาซึ่งศึกษาครบรายวิชาตาม หลักสูตร
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖๔ หรือ ๖๖ แล้วแต่กรณี ที่ได้ยื่นหนังสือ ตามข้อ ๖๗ 
ไว้ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม ปริญญา หรืออนุปริญญา แล้วแต่
กรณีในสาขาวิชาที่ศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร 

หมวด ๑๔ 
ค่าธรรมเนียมและการขอคืนค่าธรรมเนียม 

------------------------- 
ข้อ ๖๙ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ข้อ ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจคืนค่าธรรมเนยีมทีน่ักศึกษาชําระให้แก่มหาวิทยาลัยไว้แล้วในกรณี และ

อัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิทธิขอคืน     

ได้เต็มจํานวนที่ชําระไว้ 
(๒) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษา ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา   

ให้มีสิทธิขอคืนได้กึ่งหนึ่ง 
(๓) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเพราะมหาวิทยาลัยปิดรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนไว้ ให้มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาใน



คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  | 157 

 

รายวิชานั้น ได้เต็มจํานวน เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายไม่อาจขอคืน
ค่าธรรมเนียมใน รายวิชาที่ปิดได้ 

(๔) นักศึกษาขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาค 
การศึกษา หรือเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน ให้มีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมรายวิชาและ
ค่าธรรมเนียม การใช้อุปกรณ์การศึกษาในรายวิชานั้นได้กึ่งหนึ่ง เว้นแต่กรณีเป็นการชําระ
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวิชาที่ถอนได้ 

(๕) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป แต่ได้
ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษไว้แล้ว ให้มีสิทธิขอ 
คืนได้เต็มจํานวนที่ชําระไว้ 
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคําร้องต่อคณะ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน หากพ้นกําหนดเวลานั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

หมวด ๑๙ 
การพ้นสภาพนกัศกึษาและการขอกลับเข้าศึกษา 

------------------------- 
ข้อ ๗๑ นักศึกษาต้องพ้นสภาพนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุปริญญาและปริญญา  
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๔  
(๓) ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา  
(๔) พ้นกําหนดเวลาศึกษาตามข้อบังคับนี้หรือตามข้อกําหนดหลักสูตร  
(๕) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 (๖) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา 
(๑๗) ตาย  

ข้อ ๗๒ นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถูกถอนช่ือตาม ข้อ ๒๔ ไปแล้วไม่เกิน กว่า
สองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ถอนช่ือ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้า ศึกษาใน
หลักสูตรเดิมได ้

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าในระหว่างที่ถูกถอนช่ือ 
ออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาลาพักการศึกษา เพื่อการนี้  ให้นักศึกษาดําเนินการชําระ 
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ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพและค่าธรรมเนียมอื่นสําหรับภาคการศึกษาที่ถือเป็นการลาพั ก 
การศึกษานั้นด้วย 

ข้อ ๗๓ นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ไม่เกิน
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันลาออก อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้าศึกษา ในหลักสูตรเดิม
ได้ให้นําความในข้อ ๗๒ วรรคสองมาใช้กับกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๔ ให้นับรวมเวลาในช่วงเวลาลาพักการศึกษาตามข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓ เป็นระยะเวลา 
ศึกษาตามข้อ ๑๑ ด้วย 

     หมวด ๒๐ 
     การยกเว้นใช้ข้อบงัคบั 

      ------------------------- 
ข้อ ๗๕ ในกรณีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ทําให้เกิดความเป็นไม่ธรรมแก่นักศึกษาคนหนึ่ง คนใด 

อันเนื่องมาจากเหตุที่มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของอธิการบดี        
อาจกําหนดให้ปฏิบัติแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามสมควร แก่
นักศึกษาผู้นั้นเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๗๖ ในกรณีที่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือข้อกําหนดหลักสูตรกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ เป็นการเฉพาะของคณะหรือหลักสูตร ให้ ใช้ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับหลักสูตรที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะนั้นก่อนแต่หากไม่มีกําหนดเรื่องใดไว้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๗๗ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๘ ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
จนกว่าจะมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยในเรื่องเดียวกันขึ้นมาใหม่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของ คณะ
นิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของ คณะ
แพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาโครงการวิศวกรรม - 
ศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีของ คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
นายกสภามหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 | คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

………………………………………….. 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. 
๒๕๕๔ สภามหาวทิยาลัยได้มีมติ ในการประชุม ครัง้ที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบให้ออกข้อบงัคบัไว้ ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ข้อบงัคบันี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญา 
ตรี แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ้ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันี้แกน่ักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปน็นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในปกีารศกึษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ขอ้ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
“การจัดการศึกษาแบบรายปี” หมายความว่า การจัดการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัยที่ มีการ
ลงทะเบียนเรียนครั้งเดียวตลอดปีการศึกษา ซึง่จะดําเนนิการได้ภายใต้เงื่อนไข คือ หลักสูตรที่กําหนดให้
มี วิชาฝึกปฏิบัติในช้ันปีสุดทา้ย มีจํานวนรายวิชาลงทะเบียนต้ังแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป หรือมีจํานวนหน่วย
กิตที่ ลงทะเบียนรวม ๑๘ หน่วยกิต ขึ้นไป และมีข้อจํากดัเรื่องแหล่งฝึกงานที่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหนว่ยงาน ที่ต้องรับรองหลักสูตร หรือ เปน็หลักสตูรที่มกีารศกึษาและฝึกปฏบิติัที่แบ่งผู้เรียน
ออกเปน็กลุม่หมนุเวียนกนัไปใน แต่ละรายวิชาโดย มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบสปัดาห์ และไม่เกนิ
สามสิบหกสปัดาห์ โดยมรีะยะเวลา เริ่มต้นการศึกษา ระยะเวลาการศกึษาและการสิน้สุดการศึกษาตาม
ปฏิทนิการศึกษามหาวทิยาลัย 

ขอ้ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ การจัดการศกึษา ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  | 161 

 

“ข้อ ๗ การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยมี ๒ ระบบ ดงันี ้
(๑) ระบบทวิภาค เปน็การจดัการศกึษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสองภาคการศกึษา คือ ภาค

การศกึษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที ่๒ และอาจมภีาคฤดรู้อนต่อจากภาคการศึกษาที ่๒ ดว้ยก็ได ้
(๒) ระบบไตรภาค เป็นการจัดการศกึษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสามภาคการศกึษา คือ ภาค

การศกึษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที ่๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ 
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจจัดการศกึษาแบบรายปี 
การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจออกแบบวิธีการเรยีนการสอนโดยแบ่งช่วงการศึกษาตาม หัวข้อ
การศกึษาที่มปีรมิาณการเรยีนรู้เทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคแล้วแต่กรณี 
หลักสูตรการศึกษาใดจะจัดการศกึษาในระบบตามวรรคหนึง่ให้เป็นอํานาจของสภา มหาวทิยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ” 

ขอ้ ๕ ให้เพิม่ข้อความวรรคหนึ่งใน ข้อ ๑๘ ของขอ้บังคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ว่าด้วย 
การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ดงันี ้
 

“ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามเงือ่นไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร นกัศกึษาราย
ใดประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่มีเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้น นักศึกษา รายนัน้
อาจได้รับการยกเว้นโดยปฏบิัติตามประกาศมหาวทิยาลัย” 
เพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา คณบดีอาจกําหนดเงือ่นไข หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่จะ 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้โดยทําเป็นประกาศคณะ 
การประกาศเปิดวิชาเพิ่ม หรอืปิดรายวิชาใดที่มีนกัศกึษาลงทะเบียนแล้วจะต้องกระทําภายใน เจ็ดวนันบั
แต่วันเปิดภาคการศกึษา หรอืสี่วันนบัแต่วันเปิดภาคฤดูรอ้น 

ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๒ การวัดผลการศกึษา ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔๒ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน เรียน
ไว้ในภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน 

การวัดผลการศึกษาอาจทําได้ระหว่างภาค ดว้ยวิธีรายงานจากหนงัสือทีก่ําหนดใหอ้่านงานที ่
แบ่งกนัทําเปน็หมูค่ณะ การทดสอบระหว่างภาค การเขยีนสารนิพนธ์ประจํารายวิชาหรืออื่นๆ และเมื่อ
สิ้นภาคจะ มกีารสอบไล่สําหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น 

รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค คณบดีจะประกาศให้ทราบ 
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การวัดผลการศึกษาสําหรบัรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรายปี ให้มกีารวัดและประเมินผล 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวัดผลการศึกษาตามความใน 
วรรคหนึง่ก็ได้” 

ขอ้ ๗ ให้เพิม่ข้อ ๒๙ บทเฉพาะกาล ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศกึษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

“ข้อ ๗๔ กรณีหลักสูตรที่ไดร้ับอนุมัติให้นกัศกึษาลงทะเบียนการศกึษาแบบรายปีได้ให้ นกัศกึษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๐ สามารถลงทะเบียนการศกึษาแบบรายปี ตามข้อ ๗ และมีวิธกีารวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตามข้อ ๔๒ ของข้อบงัคบันี”้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวทิยาลัย 
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ระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
วา่ดว้ยการแตง่กายของนกัศกึษา 

พ.ศ. 2549 
----------------------- 

โดยที่ระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศกึษา พ.ศ. 2509 มีเนื้อหาหลายประการทีไ่ม่สอดคล้อง 
กับยคุสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งได้ใช้บังคบัมาเปน็เวลานานแล้ว จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องมีการ 
ปรับปรงุระเบียบว่าด้วยเครือ่งแต่งกายนักศึกษา ให้มีความทันสมัยยิ่งขึน้ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยันักศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซึ่งบญัญัติว่า “นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมแกก่าลเทศะหรอืแต่งเครื่องแบบ 
นักศึกษา” อธกิารบดีจงึวางระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศกึษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนกัศกึษา 
พ.ศ. 2549” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าดว้ยเครื่องแต่งกายนกัศกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2509 
ข้อ 4. เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มลีักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป 
ก. นกัศกึษาชาย สวมเสื้อเช้ิตสีขาว แขนยาวไม่พบัแขน หรือแขนสัน้ สอด

ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง กางเกงขายาวผ้าพื้นสีกรมท่าหรือสีดํา เข็มขัด ติดหัวเข็มขัด
ของมหาวทิยาลัย รองเท้าหุม้ส้น 

ข. นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นไม่รัดรปู ทีค่อและแนวสาบอก ติด
กระดมุโลหะสีเงนิ มรีูปเครื่องหมายราชการของมหาวทิยาลัย 4 กระดุม สอดชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรง กลัดเข็มเครือ่งหมายมหาวิทยาลัย กระโปรงสกีรมท่า หรือสีดํา สั้นไม่เกนิ
กว่า 5 เซนติเมตรจากหวัเขา่ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดสน้กไ็ด้ 
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นอกจากนี้นกัศกึษาจะแต่งเครื่องแบบตามสังกัดของตนในราชการ หรือ เครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดน หรือแต่งตามพิธีปฏิบัติ 
ของศาสนาก็ได ้4.2 เครื่องแบบนกัศกึษาในงานพิธี 

ก. นกัศกึษาชาย แตกต่างจากในงานทั่วไปคือ เสื้อเช้ิตสีขาวต้องแขนยาว 
กางเกงขายาวสีกรมท่าหรอืสีดํา รองเท้าหนังสีดํา ถุงเทา้สีดํา และผูกเนคไทของ 
มหาวิทยาลัย 

ข. นักศึกษาหญิง แตกต่างจากในงานทัว่ไปคอื กระโปรงต้องเป็นสกีรมท่า 
หรือสีดํายาวคลุมเข่า และรองเท้าหุ้มสน้สีดํา  
4.3 เครื่องแบบเฉพาะของคณะ ในกรณีที่จําเปน็ต้องมีเครื่องแบบเฉพาะ ในหอ้งทดลอง 
ปฏิบัติงาน หรือเครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ข้อ 5. นักศึกษาหญิงจะใช้เข็มกลัดติดปกเสื้อทีม่ีเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย หรือ 
สัญลักษณ์อืน่ของมหาวทิยาลัยหรือของคณะประกอบเครื่องแต่งกายด้วยก็ได ้

ข้อ 6. หัวเขม็ขัดของมหาวทิยาลัยในเวลาปกติ จะใช้เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย 
หรือสัญลกัษณ์อื่นของมหาวิทยาลัยก็ได้ ยกเวน้ในงานพิธีหัวเขม็ขัดต้องเป็นตราธรรมจกัรเท่านัน้ 

ข้อ 7. เขม็เครือ่งหมายของมหาวิทยาลัยเปน็รปูเครื่องหมายราชการของมหาวทิยาลัย โดยมี 
เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกประมาณ 2 เซนติเมตร 

ข้อ 8. เนคไทของมหาวทิยาลัยพื้นเปน็สีน้ําเงนิและมีเครือ่งหมายราชการของมหาวทิยาลัย โดย 
อาจใช้เข็มกลัดติดเนคไทที่เปน็เครือ่งหมายราชการของมหาวิทยาลัย หรือสัญลกัษณ์อื่นของ
มหาวิทยาลัย ดว้ยก็ได ้

ข้อ 9. เครื่องหมายราชการของมหาวทิยาลัยเปน็รปูธรรมจกัรสีเหลือง ตัดเส้นดว้ยสีแดง มี
พานรัฐธรรมนูญสีแดงสลบัเหลืองอยู่ตรงกลาง ที่ขอบธรรมจกัรมีอักษรสีแดงจารึกว่า “มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์” หรือ “ม.ธ.” อยู่ตอนบน กบั “Thammasat University” หรือ “T.U.” อยู่ตอนล่างและ 
ระหว่างคําว่า “มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “ม.ธ.” กับ “Thammasat University” หรือ “T.U.” มี
ลายกนกสีแดงคั่นอยู ่

ข้อ 10. เข็มกลัดติดหน้าอก หัวเข็มขัด เนคไท กระดุม ตลอดจนเข็มกลัดติดปกเสือ้ ให้เป็นไป ตาม
แบบทีม่หาวิทยาลัยผลิตหรอืกําหนด ทั้งนี้ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายการนักศึกษา 

ข้อ 11. ในโอกาสทั่วไปใหน้ักศกึษาแต่งกายสุภาพ (ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13.3) หากนักศึกษาแต่งกายล่อแหลมจนเกินควร หรือเปิดเผย เนื้อ
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ตัวร่างกาย จนมีลกัษณะไปในทางยั่วยทุางเพศ ทั้งนี้ไม่วา่จะเจตนาหรือไม่ หรือแต่งกายไม่สุภาพ 
เรียบร้อยจนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิง่ อาจารย์ผู้สอนมีสทิธิที่จะไม่ใหน้ักศึกษาเข้าเรียน และ 
หน่วยงานต่างๆ มีสทิธิ์งดให้บรกิารแก่นกัศกึษาได้ 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศกําหนดว่า การแต่งกายลักษณะใดที่เป็นการแต่งกาย 
ล่อแหลมจนเกนิควร หรือเปดิเผยเนื้อตัวร่างกาย จนมีลกัษณะไปในทางยั่วยทุางเพศ หรือแต่งกาย ไม่
สุภาพเรียบร้อยจนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเปน็อย่างยิ่ง  

ข้อ 12. ให้อธิการบดีรกัษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 

(ลงนาม)                          สุรพล นิติไกรพจน์  
                                        (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์) 

                                         อธิการบด ี
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วา่ดว้ย วนิยันกัศกึษา 
พ.ศ. 2547 

........................... 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 สภา
มหาวิทยาลัยจึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2547 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ต่งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ภายใต้บังคับข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วินัย นักศึกษา 

พ.ศ. 2516 
บรรดาข้อความในข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีกล่าวไว้ใน ข้อบังคับนี้ หรือที่

ข้อบังคับนี้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับ นี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาข อง 

มหาวิทยาลัย 
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียน 

การสอน 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะและให้หมายความรวมถึง หัวหน้า

หน่วยงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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“เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและให้หมายความ 
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้อ 5 นักศึกษาที่กระทําความผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้บังคับใช้ ถ้ายังไม่ได้รับ โทษ

ฐานกระทําความผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516 
หากข้อบังคับใดที่เป็นคุณแก่นักศึกษายิ่งกว่าให้นําข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที ่2  
                                                         วนิยันกัศกึษา 
ข้อ 7 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ และต้อง

รักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ในกรณีที่คณะมีความจําเป็นตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรียนการสอน ให้คณบดีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ เช่น ระเบียบว่าด้วย การฝึกภาคปฏิบัติ 
ระเบียบว่าด้วยการฝึกงาน แล้วเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 8 นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน เช่น ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ ทําร้าย
ร่างกาย ดูหมิ่น แสดงอาการเหยียดหยาม และต้องรักษาไว้ซึ่งความเรียบร้อยและเกียรติ ของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความ เสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องเช่ือฟัง และแสดงความเคารพต่อบรรดาผู้สอนของมหาวิทยาลัยและ ต้อง
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุสมควร เมื่อบรรดาผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจ บัตร
ประจําตัวนักศึกษา นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เช่น ในการใช้บริการห้องสมุด หรือ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในห้องสอบ หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในร่างกายและ ทรัพย์สิน 
เป็นต้น  

ข้อ 12 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
ระเบียบหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยการสอบของคณะที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ การสอบ

ของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วย 
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ข้อ 13 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมแก่กาลเทศะหรือแต่งเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 

13.1 ในงานพิธีและในการสอบไล่หรือการสอบกลางภาคให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัย  

13.2 ในกรณีที่จําเป็นต้องมีเครื่องแบบเฉพาะในห้องทดลองปฏิบัติงานหรือ 
เครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 13.3 ในโอกาสทั่วไปให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ 
 ข้อ 14 โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ 

14.1 ไล่ออก  
14.2 ให้พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไม่เกิน 
สองปีการศึกษา  
14.3 ทําทัณฑ์บน 14.4 ว่ากล่าวตักเตือน 

ข้อ 15 นักศึกษาผู้ใด 
 15.1 ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ 
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 15.2 เป็นตัวการยุยงและก่อเหตุวุ่นวายร้ายแรงให้เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
 15.3 กระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่ 
มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงขนาดให้ลงโทษไล่ออก 

 ข้อ 16 นักศึกษาผู้ใด  
16.1 เล่นการพนัน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติดให้โทษหรือเมาสุรา 
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย  
16.2 ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ปลอมเอกสาร หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 16.3 ประพฤติผิดวินัยตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 15.2 หรือ 15.3 แต่ไม่ 
ร้ายแรงถึงกับลงโทษไล่ออก 
ถือว่าเป็นผู้กระทําผิดวินัยอย่างแรง ให้ลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ ขออนุมัติ

ปริญญา มีกําหนดไม่เกินสองปีการศึกษา 



คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า  | 169 

 

ข้อ 17 ผู้ใดกระทําทุจริตในการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบไล่ หรือการสอบกลางภาคกต็าม 
หรือพยายามกระทําการเช่นว่านั้น ถ้ากระทําผิดไม่ร้ายแรงถึงกับไล่ออก ให้ลงโทษพักการศึกษา 
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไม่เกินสองปีการศึกษา สุดแต่ความร้ายแรงของ
การ กระทําผิด 

โทษทุจริตในการสอบไล่ นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าสอบไล่ตก ใน
รายวิชาที่ทุจริตในการสอบไล่นั้นอีกด้วย 

ข้อ 18 ผู้ใดกระทําผิดวินัยในขั้นที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 ให้ลงโทษ ด้วย
การให้พักการศึกษา หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไม่เกินสองปีการศึกษา หรือ 
ทําทัณฑ์บน หรือว่ากล่าวตักเตือน ตามควรแก่กรณี 

ข้อ 19 ในระหว่างนักศึกษาถูกลงโทษวินัยข้อ 14.2 ข้อ 14.3 หรือข้อ 14.4 มหาวิทยาลัย 
จะกําหนดให้นักศึกษามารายงานตัว อบรม บําเพ็ญประโยชน์ หรือทํางานให้กับมหาวิทยาลัย
ควบคู่ กับการลงโทษทางวินัยก็ได้ 

ข้อ 20 เมื่อความปรากฏอันเป็นการประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่านักศึกษา
ผู้ใด กระทําความผิดวินัยที่พึ่งต้องได้รับโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้รอง
อธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษาหรือคณบดี แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาการ
กระทําของนักศึกษา ผู้นั้นตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเข้าลักษณะความผิดในข้อ 17 ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
   หมวดที ่3 
การสอบสวน 

ข้อ 21 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา 
ประกอบด้วยประธาน กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ 23 ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน โดยมิชักช้าให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ัง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไม่เสร็จภายในกําหนดเวลา ให้คณะกรรมการเสนอ ขอ
ขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
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ข้อ 24 ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครอง
ของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ 25 นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัย มีสิทธินําพยานหลักฐานต่างๆ 
ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา ก่อนเสร็จ
สิ้นการ พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ 26 ภายในบังคับข้อ 23 ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นต่อรอง
อธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษาเพื่อวินิจฉัยและสั่งลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ถ้าเป็นความผิดเข้าลักษณะที่จะได้รับโทษตามความในข้อ 14.1 แห่งข้อบังคับนี้ให้ รอง
อธิการบดีฝ่ายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

ความผิดซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือ
ผู้ที่รองอธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษา หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าว
ตักเตือนให้ยุ ติหรือระงับการ กระทํา หรือพฤติการณ์ที่กระทํานั้นเสีย โดยไม่ต้องต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ข้อ 22 การต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 20 ให้แต่งต้ังจากบรรดาผู้สอน และ
หรือ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือจะแต่งต้ังผู้ชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร  

 
หมวดที ่4 

          การอทุธรณ ์ 
ข้อ 27 นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง 

ถูกลงโทษหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะทําให้โทษตามที่ได้รับลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป 
นักศึกษา ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษา ภายในกําหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งลงโทษ 

ในระหว่างอุทธรณ์ให้นักศึกษายังคงได้รับโทษนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษ อันควร
ได้รับการทุเลาการบังคับไว้ก่อน ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา โดย
แสดงเหตุผลที่ช้ีให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษวา่เหตุใดจึงสมควรทเุลาการบังคับไว้ก่อน ทั้งนี้ การที่
ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ หากรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต 
ให้ทุเลาการบังคับ ให้รอการบังคับไว้ก่อนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยช้ีขาดตามข้อ 28 
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ข้อ 28 ให้อธิการบดีแต่งต้ังบรรดาผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือจะแต่งต้ัง 
ผู้ชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน เป็น
คณะกรรมการอุทธรณ์กลาง 

เมื่อได้รับคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษ ยกเว้นโทษตามความในข้อ 14.1 แห่งข้อบังคับ
นี้ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน จากคณะกรรมการ อุทธรณ์
กลางประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ ที่มิได้ เป็น
กรรมการสอบสวนพิจารณาคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษ เสนอให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ี
ขาด 

ข้อ 29 การพิจารณาคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษ ให้พิจารณาจากคําร้องขอ
อุทธรณ์คําสั่ง ลงโทษ เอกสาร ถ้อยคํา และพยานหลักฐานในช้ันสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนมา ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณ าจะทําการสอบสวน 
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ 30 การวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์ตามข้อ 28 ให้อธิการบดีมีคําสั่งยก ยืน กลับหรือ แก้
คําสั่ง ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ 

คําสั่งในวรรคแรกให้กําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งย้อนหลังนับต้ังแต่วันที่มีคําสั่ง 
ลงโทษ หรือกําหนดเวลาเริ่มต้นของคําสั่งในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 31 กรณีอุทธรณ์คําสั่งลงโทษไล่ออก ให้เสนอคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ 

สภามหาวิทยาลัย และคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 

(ลงนาม)          พนัส สิมะเสถียร 
                       (นายพนัส สิมะเสถียร)  
                        นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เรือ่ง การแตง่กายถอืวา่เปน็การใชเ้สรภีาพเกนิกวา่ขอบเขตอนัเหมาะสม 

 
โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549 

แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2551 ข้อ 11 กําหนดว่า “หากนักศึกษาผู้ใดแต่งกายโดยใช้เสรีภาพเกินกว่า
ขอบเขตอัน เหมาะสม อันได้แก่ การแต่งกายล่อแหลมจนเกินประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การแต่งกายที่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสมควร การแต่งกายที่
เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายมากเกินไปจนมี ลักษณะไปในทางยั่วยุทางเพศ หรือการแต่งกายไม่สุภาพ
หรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นชุดที่แต่งในโอกาสทั่วไปหรือชุด
นักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นอาจถูกห้ามไม่ให้ขึ้นอาคารเรียนหรือ เข้าห้องเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ 
มีสิทธิ์งดให้บริการได้” โดย “การแต่งกายลักษณะใดถือว่าเป็นการใช้ เสรีภาพเกินกว่าขอบเขต
อันเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” นั้น 

อาศัยอํานาจตามระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอประกาศว่า การแต่งกายในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ใน การเข้าเรียน หรือติดต่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการแต่งกายที่ใช้
เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอัน 

เหมาะสม 
1. กรณีนักศึกษาหญิง 

(1) เสื้อเอวลอยเหนือสะดือ เสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด หรือเสื้อ
รัดรูปเกินไป  

(2) กระโปรงที่สั้นจนถึงครึ่งหนึ่งของต้นขาหรือสั้นกว่า 
 (3) กางเกงขาส้ันเลยเข่าขึ้นมา กางเกงเล หรือกางเกงที่เอวตํ่ากว่าสะโพก  
(4) ชุดนอน  
(5) หรือแต่งกายลักษณะใดที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการแต่งกายล่อแหลมจนเกิน

ควร หรือ 
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เปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไปจนมีลักษณะไปในทางยั่วยุทางเพศ 
 2. กรณีนักศึกษาชาย 

(1) ใส่เสื้อแขนกุด หรือเสื้อกล้าม 
(2) กางเกงขาส้ันเลยเข่าขึ้นมา กางเกงกีฬาขาส้ัน หรือกางเกงเล  
(3) ชุดนอน  
(4) หรือแต่งกายในลักษณะใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการแต่งกายไม่สุภาพหรือไม่ 
เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิ่ง  

นักศึกษาที่แต่งกายในลักษณะดังกล่าวนี้  จะถูกห้ามไม่ให้ขึ้นอาคารเรียนหรือเข้า
ห้องเรียน และ ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์งดให้บริการได้ 

 
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 
(ลงนาม)                   สุรพล นิติไกรพจน ์ 

                                     (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นติิไกรพจน์) 
                              อธกิารบด ี
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ระเบยีบการสอบของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 

............................. 
โด ย ที่ เห็ น เป็ น ก า ร ส ม ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ เบี ย บ ก า ร ส อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  2 5  ( 1 )  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 และอาศัยอํานาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2549” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบการสอบทุกฉบับที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้  
ข้อ 4 “การสอบ” หมายความว่า 

(1) การสอบไล่ หรือการสอบกลางภาค ที่เป็นกระบวนการวัดผลการศึกษา 
ด้วยการสอบข้อเขียน  

(2) การสอบเก็บคะแนนหรือการสอบในรูปแบบอื่นที่มีการกําหนดและประกาศวัน 
เวลา สถานที่สอบอย่างชัดเจนให้รู้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสอบ และมีการ
จัดผังที่นั่งสอบอย่างเป็นระบบ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบไล่หรือการสอบ
กลางภาค  

(3) การวัดผลในลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 4 (1) และ (2) เช่น 
รายงาน การทดสอบในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติเพื่อเก็บคะแนน  
ข้อ 5 ในการสอบไล่หรือการสอบกลางภาค ให้มีการกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน และมีการจัดผังที่นั่งสอบ
อย่างเป็นระบบ 
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ข้อ 6 ในการสอบไล่หรือการสอบกลางภาค นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มทําการสอบ และตรวจดูแผนผังที่นั่งหรือ 
เลขที่นั่งให้เรียบร้อย  
(2) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณให้เข้าห้องได้ 
 (3) ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือแต่งกายตาม 
ประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีคณะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตาม ที่คณะกําหนด 
(4) ต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาด้วยทุกครั้งที่มาเข้าสอบ และวางบนโต๊ะ 
ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ตรวจสอบ 
ดูได้ทุกขณะ  
(5) เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
(6) ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับ 
อนุญาตจากกรรมการอํานวยการสอบ กรรมการประจําคณะหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุม
การสอบเสียก่อนจึงจะเข้าสอบได้ แต่ถ้าหากว่าเวลาได้ล่วงเลยไป เกินกว่า 30 นาทีแล้ว
นับต้ังแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
เว้นแต่คณะจะมีประกาศกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
(7) ต้องเข้านั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่จัดให้ สําหรับทรัพย์สินที่จําเป็นต้องนํา 
เข้าห้องสอบ รวมทั้งกระเป๋าหรือกล่องใส่เครื่องเขียน ให้วางไว้ใต้เก้าอี้นั่งสอบ  
(8) ต้องลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบในรายวิชาที่ทําการสอบในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้าสอบที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เพื่อการนี้  
(9) ต้องเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาบนปกหรือกระดาษคําตอบอย่างชัดเจน 
ตามคําสั่งในการเข้าสอบเท่านั้น  
(10) ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในคําสั่งสําหรับการสอบวิชานั้น 
และต้องเขียนคําตอบในกระดาษคําตอบให้ตรงตามคําสั่งหรือที่กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแจ้งให้ทราบ 
 (11) เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ยกมือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
(12) ในระหว่างเวลาสอบ ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ นอกจากนําคําตอบยื่นต่อ 
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กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ หากเวลายังไม่พ้น 30 นาทีนับจาก 
เริ่มสอบห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะมีประกาศกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
(13) ก่อนเวลาเริ่มทําการสอบ หรือในระหว่างเวลาทําการสอบ ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด 
ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าไปในห้องสอบเป็นอันขาด เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
(14) ก่อนหมดเวลา 5 นาที เจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณบอกให้รู้ครั้งหนึ่งและเมื่อ 
หมดเวลาจะให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่ง ให้นักศึกษาหยุดการทําข้อสอบทันที 
(15) นักศึกษาต้องส่งกระดาษคําตอบต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 
และได้รับอนุญาตก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้  
(16) เมื่ออกจากห้องสอบแล้วต้องไปให้พ้นบริเวณห้องสอบโดยทันที และห้าม 
ส่งเสียงดังรบกวน หรือทําความรําคาญให้แก่ผู้ที่กําลังทําการสอบอยู่ หรือ ส่งเสียง
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบซึ่งอาจทําให้ผู้ที่อยู่ในห้องสอบได้ยิน 
ข้อ 7 ในการสอบไล่หรือสอบกลางภาค หากนักศึกษากระทําการดังต่อไปนี้ในการสอบ 

จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 15.3 หรือข้อ 17 ซึ่งมีความผิดต้องถูกลงโทษพักการศึกษา หรือพัก
การเสนอ ขออนุมัติปริญญา หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี 

(1) การพูด ถาม บอก หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ 
หรือกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต 
 (2) นําอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึง 
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดด้วย  
(3) นําตัวบทกฎหมาย พจนานุกรม หนังสือตํารา เอกสาร หรือโน้ตย่อ ที่ไม่ได ้
รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ  
ข้อ 8 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจค้นผู้มีเหตุอันควรสงสัย

ว่า จะทําการสอบโดยไม่สุจริต 
ข้อ 9 เมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ให้ยึด 

อุปกรณ์หรือเอกสารที่ใช้ในการทุจริต และให้นักศึกษาคนนั้นสอบต่อได้จนเสร็จ 
ข้อ 10 ในกรณีที่เช่ือได้ว่ามีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ให้คณะหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี 

การจัดการเรียนการสอน แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยไม่เนิ่นช้า และให้รองอธิการบดีฝ่ายการ 
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นักศึกษาต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อสอบสวนให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หาก 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษาทุจริตในการสอบจริง ให้รองอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษา ดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

ข้อ 11 การวัดผลในลักษณะอื่นๆ ตามข้อ 4 (3) หากนักศึกษากระทําการทุจริต อาจารย์
ผู้สอนมีอํานาจใช้ดุลยพินิจในการวัดผลการศึกษา 

ข้อ 12 ให้คณะหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน มีอํานาจออกระเบียบ 
หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยการสอบ เมื่อมีความจําเป็นตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการ
จัดการสอบ และให้ถือว่าเป็นระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการสอบตามความในข้อ 12 วรรคสอง 
แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย 

ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศข้อปฏิบัติ ว่าด้วย 
การสอบ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549  
 

(ลงนาม)                 สรุพล นิติไกรพจน์  
                              (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์) 

                               อธิการบด ี
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ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
เรือ่ง ขอ้ปฏบิตัวิา่ดว้ย การเขา้สอบของนกัศกึษา 

............................. 
เพื่อให้การสอบวิชาต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความ ในข้อ 13 แห่งระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรวางข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้  

ก่อนเริ่มสอบ 
1. ต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มทําการสอบและตรวจดูแผนผังเลขที่นั่งสอบให้

เรียบร้อย 
2. ในการเข้าสอบนักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
3. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที  
4. ห้ามนําตัวบทกฎหมาย พจนานุกรม หนังสือตํารา เอกสาร โน้ตย่อ หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเลคทรอนิค 
อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ  
5. ให้นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การสอบทันที 
6. ให้นําบัตรประจําตัวนักศึกษาวางบนโต๊ะสอบ  
ในระหว่างการสอบ 
1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากสอบไปแล้ว 30 นาที นอกจากได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. ในกรณีนักศึกษามาสอบสายเกิน 30 นาที ให้นักศึกษาติดต่อที่กองอํานวยการสอบ 
3. เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ยกมือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
4. นักศึกษาทํ าข้อสอบเสร็จก่อนเวลาให้นักศึกษายกมือแจ้ง ผู้คุมสอบและส่ง
กระดาษคําตอบพร้อมข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
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5. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบหากเวลายังไม่พ้น 30 นาที  
6. เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไปให้พ้นบริเวณห้องสอบโดยทันที และห้ามส่งเสียง
ดังรบกวน หรือทําความรําคาญให้แก่ผู้ที่กําลังทําการสอบอยู่ หรือส่งเสียงเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบซึ่งอาจทําให้ผู้ที่อยู่ในห้องสอบได้ยิน  
7. หากมีการทุจริตการสอบ นักศึกษาต้องเซ็นช่ือในหลักฐานและบันทึกการกระทําผิด
ก่อนจึงจะสามารถสอบต่อจนเสร็จหรือหมดเวลา  
หลังจากหมดเวลาสอบ  
1. นักศึกษาต้องหยุดทําข้อสอบ และส่งกระคําตอบพร้อมข้อสอบแก่ผู้คุมสอบทันที 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 

(ลงนาม)                   สุรพล นิติไกรพจน ์
                                (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์) 

                                 อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






