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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 
วทิยาเขต/คณะ ศูนยล์ าปาง/วทิยาลยัสหวทิยาการ   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  
 รหสัของหลกัสตูร  : 25520051102782 

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

  of Social Science 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

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

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

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

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร   

ไมน้่อยกว่า 130 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปี 

5.2 ประเภทของหลกัสตูร  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้   หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย  
5.4 การรบัเข้าศึกษา รบันกัศกึษาไทยหรอืนกัศกึษาต่างชาตทิีใ่ชภ้าษาไทยได ้
5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 ปรบัปรงุจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ
สงัคมศาสตร ์พ.ศ. 2556 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2561 (สงิหาคม) 

  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่3/2561 
เมือ่วนัที ่16 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  ไดร้บัอนุมตั/ิ เหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่6/2561 
เมือ่วนัที ่25 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2561 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตใินปีการศกึษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 8.1 นักวิชาการ เช่น อาจารย ์นกัวจิยั เป็นตน้ 
 8.2 พนักงานในองค์กรภาครฐัและเอกชน เช่น  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,
เจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   เจ้าหน้าที่สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ พฒันากร  
เจา้หน้าทีห่อศลิป์และพพิธิภณัฑ์  ผูจ้ดัการในธุรกจิท่องเทีย่วและบรกิาร เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคลหรอืพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ นักสื่อสารมวลชน ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวชิาการศึกษา มคัคุเทศก์ เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม เป็นตน้ 
 8.3 ผูป้ระกอบการ เช่น ธุรกจิน าเขา้ – ส่งออก ธุรกจิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วและบรกิาร เป็นตน้ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร   

ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

สาขาวชิาเอกจนีศกึษา 
1 3-9201-00918-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.พทิยา  สุวคนัธ ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
 (การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวนัออก (2536) 

2 3-1909-00215-
xxx 
 

อาจารย ์ 2. ดร.วาสนา ละอองปลวิ - Ph.D. (Human Geography) Durham 
University,UK (2012)  
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพฒันาสงัคม) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(2546) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(การเมอืงการปกครอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

3 3-7098-00137- 
xxx 

อาจารย ์ 3.ศวิรนิ  เลศิภษูติ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภมูภิาคศกึษา) 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2549) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ (การระหว่างประเทศ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

สาขาวชิาเอกอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
4 3-5201-00161-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.กนกวรรณ  
อู่ทองทรพัย ์

-Ph.D (International Study, Graduate 
School of Asia Pacific ) Waseda 
University ,Japan (2012) 
- Master of Business Administration  
Campbell University,USA (1999) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑติ 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2538) 
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ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

5 3-1206-00334-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมภิาคศกึษา)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2545) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและระบบ
การเมอืงเปรยีบเทยีบ)  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2551) 
- ศกึษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสรมิสุขภาพและสุขศกึษา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2541) 

6 3-2699-00002-
xxx 
 

อาจารย ์ 3. ดร.ยิง่ลกัษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

- Ph.D. (Earth & Environment) 
 University of Leeds,UK (2014)  
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ            
 (การจดัการทรพัยากร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2545) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ(วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม)  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

สาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
7 3-5099-01302-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.โขมส ี มภีกัด ี - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

8 3-1022-01915-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2. เพญ็ศริ ิ พนัพา - พฒันาชุมชนมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (การพฒันาชุมชน) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2536) 
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ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

9 3-8601-00314-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 3. โอฬาร  รตันภกัด ี - อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทย)   
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2548) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 )  
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2543) 

สาขาวชิาเอกการพฒันาการท่องเทีย่ว 
10 3-9305-00367-

xxx 
 

อาจารย ์ 1. ชยัยุทธ   
ถาวรานุรกัษ์ 

- นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ  
(วาทวทิยา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2552) 
- นิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2547) 

11 3-8399-00454-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2. ถริวฒัน์  ตนัทนิส - ครศุาสตรมหาบณัฑติ  
(การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2541) 

12 
 

1-5499-00143-
xxx 

อาจารย ์ 3.วราพร  ขนัพล ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ         
(การสอนภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2557) 
ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2553) 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยล์ าปาง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการ
พฒันาเศรษฐกจิไทยในหลายลกัษณะ เช่น การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกบันานาประเทศที่มคีวาม
ใกลช้ดิกนัมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงและภูมภิาคเอเชยี เพื่อขยายความ



6 
 
รว่มมอื ดา้นเศรษฐกจิการคา้ การคมนาคมขนส่ง การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นอกจากนี้ยงักล่าวถึง การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจทิัล 
เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม การพฒันาวสิาหกจิตัง้ใหมแ่ละวสิาหกจิเพื่อสงัคม เป็นตน้ รวมถงึ 
การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพใหเ้ตบิโตเพื่อให้
เกดิความสมดุลและยัง่ยนืในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหลกัสูตรจงึไดอ้อกแบบเพื่อตอบสนองกบัความทา้ทายใหม่ในเชงิเศรษฐกจิ
ทีต่้องการองคค์วามรูใ้นลกัษณะบูรณาการ ทัง้ในดา้นภูมภิาคศกึษา การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรมและการพฒันาการท่องเที่ยว และผลติบณัฑิตที่มทีัง้ความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและความคิด
สรา้งสรรค ์เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศและเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัในศตวรรษที ่21           

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาภูมภิาคในแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมอืงภายใต้ความเป็น “ประชาคมอาเซียน” 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าป ระเทศไทยเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่น             
ทัง้ดา้นสงัคม วฒันธรรม ฐานทรพัยากร สภาพทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร ์โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย 
ซึง่ถอืเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตรท์างเนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อบา้นหลายประเทศ   

ในขณะเดยีวกนัสภาวการณ์สงัคมโลกในปัจจุบนั นับวนัจะมกีารพฒันาให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า
และมคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์นั และผนวกรวมใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวมากขึน้ ในขณะทีภ่ายใต้การพฒันาและ
ความเจรญิก้าวหน้ากลบัส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และปัญหาต่าง ๆ ตามมา
มากมาย มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งปรากฏการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น เป็นผลมาจาก                  
การมปีฏสิมัพนัธก์นัภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องอาศยัองคค์วามรูจ้ากศาสตรส์าขา
ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) มาบูรณาการ 
ประยุกต์ใช้ ในการท าความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม วฒันธรรม เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันา 
แกไ้ขปัญหาต่างๆ และเกดิการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
(1) หลกัสูตรต้องมกีารปรบัปรุงและพฒันาให้สอดคล้องกบัพลวตัทางสงัคมวฒันธรรม 

และเศรษฐกจิการเมอืง  
(2) หลกัสตูรตอ้งพฒันาใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในและต่างประเทศ 
(3) หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีองค์ความรู้และทักษะ             

เชงิสหวทิยาการ 
 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
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หลักสูตรด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามแผน
ยทุธศาสตร ์ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ซึง่มพีนัธกจิ 4 ประการไดแ้ก่ 

(1) จดัการศกึษา เผยแพรค่วามรู ้ส่งเสรมิและพฒันาวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู 
(2) สรา้งงานวจิยั และองคค์วามรู ้
(3) ใหบ้รกิารทางวชิาการ และวชิาชพีแก่สงัคม 
(4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสรมิและพัฒนาวิชา

ธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 
นอกจากนี้หลกัสูตรมุ่งเน้นผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบับณัฑติที่มคีุณลกัษณะส าคญั

ส าหรบัการเป็นผูน้ าทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในศตวรรษที ่21 ตามแนวคดิของ GREATS คอื 
 

บณัฑิตที่ม ี6 คุณลกัษณะส าคญัส าหรบัการเป็นผู้น าที่จะประสบความส าเรจ็ในศตวรรษ ที่ 21 ตามแนวคิดของ 
“GREATS” 

G (Global Mindset) :  ทนัโลก ทนัสงัคม เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกในมติต่ิางๆ 

R (Responsibility)     :  มสี านึกรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนื ต่อตนเอง บุคคลรอบขา้ง สงัคม   

   และสิง่แวดลอ้ม 

E (Eloquence)        : สามารถสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์และทรงพลงั มทีกัษะสุนทรยีะสนทนา   

A (Aesthetic Appreciation) :  ซาบซึง้ในความงาม คุณค่าของศลิปะ ดนตร ีและสถาปัตยกรรม   

T (Team Leader) :  ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดท้ัง้ในบทบาทผูน้ า และบทบาททมี   

S (Spirit of Thammasat) :  มจีติวญิญาณความเป็นธรรมศาสตร ์ ความเชื่อมัน่ในระบอบ 
   ประชาธปิไตย สทิธเิสรภีาพ  ยอมรบัในความเหน็ทีแ่ตกต่าง  
   และต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  
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13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 
วชิาศกึษาทัว่ไป ไดแ้ก่  

         13.1.1 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1                          21 หน่วยกิต  
                                1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1                          21 หน่วยกิต  
                 นกัศกึษาตอ้งเรยีนใหค้รบทัง้ 4 หมวด จ านวน 7 วชิา โดยแบ่งเป็น วชิาบงัคบั 
จ านวน 3 วชิา และวชิาบงัคบัเลอืกจ านวน 4 วชิา ดงันี้ 
             1. วชิาบงัคบั 3 วชิา  จ านวน  9 หน่วยกติ   
                - หมวดสงัคมศาสตร ์      
                        มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแกปั้ญหา               3 (3-0-6) 
          TU100 Civic Engagement  
                - หมวดภาษา              

      มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        3 (3-0-6) 
                            TU 050 English Skill Development             ไมน่บัหน่วยกติ 
                        มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
          TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
          มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ   3 (3-0-6) 
                                              TU 105 Communication Skills in English 
                                         2. วชิาบงัคบัเลอืก 4 วชิา  จ านวน 12 หน่วยกติ  
                                            -  หมวดสงัคมศาสตร ์  

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

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

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

                                              TU 102 Social Life Skills                                      
      มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง  3 (3-0-6) 

                                              TU 108 Self-Development and Management 
                                             - หมวดวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์

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

      มธ.107 ทกัษะดจิทิลักบัการแก้ปัญหา           3 (3-0-6) 
                                              TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
 
                                             - หมวดภาษา 
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      มธ.106 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
                                              TU 106 Creativity and Communication 
 

      13.1.2 วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2      9 หน่วยกิต  
  - วิชาบงัคบั  2  วิชา                    6 หน่วยกิต 

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

                              สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเขม้              3 (3-0-6) 
SI 111 Intensive English Grammar 
- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา         3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   

    และวฒันธรรม        3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี 

และศลิปะการแสดง        3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts     
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่    3 (3-0-6)

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

     TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั      3 (3-0-6) 
TU 122 Law in Everyday Life    
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ        3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy      
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม       3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้  3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน     3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN    
 
 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
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ไมม่ ี
13.3 การบริหารจดัการ 
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง         

ด้านเนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้                
ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
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1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญาและความส าคญั  
 ปรชัญา 
 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์เป็นศาสตรท์ี่มุ่งท าความเขา้ใจปรากฎการณ์ทางสงัคมแบบ

องค์รวม ด้วยการบูรณาการวทิยาการในสาขาต่างๆ เพื่ออธบิายความเป็นไปของสงัคม ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาสงัคมและพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 ความส าคญั 
         โดยเหตุทีส่ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมทัง้ภายในและระหว่างประเทศได้พฒันา

เจรญิก้าวหน้าและมคีวามสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการและความเจรญิก้าวหน้านัน้   
ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมเพิ่มทวีขึ้น มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนคาบเกี่ยวและ           
มคีวามละเอยีดอ่อนมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ประกอบกบัเมื่อพจิารณาในระดบัพืน้ทีจ่ะเหน็ไดว้่าภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นภูมภิาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ ทรพัยากร เป็นต้น  
รวมทัง้เป็นพื้นทียุ่ทธศาสตรท์างดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธก์นั  
จ า เป็นต้ อ งอาศัยองค์คว ามรู้จากศาสตร์ต่ างสาขาที่ มีค วามหลากหลายเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทัง้เชงิรบัและเชงิรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขา
เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้   

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

1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการตลอดจน                   

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

ธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 
2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์มแีผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร
ที่มรีายละเอียดของแผนการพฒันา ยุทธศาสตร์ และตวับ่งชี้การพฒันาปรบัปรุง คาดว่าจะด าเนินการ
แลว้เสรจ็ภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี้ 

 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ลีกัษณะ
องคค์วามรูแ้บบสหวทิยาการ      
ทีส่อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงและม ี             
ความทนัสมยั 

- เชญิผูเ้ชีย่วชาญมามสี่วนร่วม           
ในการพฒันาหลกัสตูร 

- มกีารวดัและประเมนิหลกัสตูร          
อยา่งต่อเนื่อง 

- ปรบัปรงุรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั       
การเปลีย่นแปลงและมคีวามทนัสมยั 

- เอกสารปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

- รายงานผลการวดั       
และประเมนิหลกัสูตร 

 

- พฒันาศกัยภาพของผูส้อน - อาจารยใ์หมต่อ้งผ่านการอบรม
หลกัสตูรเบือ้งตน้เกีย่วกบัเทคนิค         
การสอนการวดัและการประเมนิผล 

- อาจารยท์ุกคนตอ้งเขา้รว่มฝึกอบรม
และสมัมนาเพื่อเพิม่พูนศกัยภาพ    
และความรูท้างวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานการเขา้ฝึกอบรม 
- ผลประเมนิการสอน 
 

- ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนใหม้ี
ความรูค้วามสามารถและ            
มคีุณธรรมจรยิธรรม 

 - จดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิ  
   กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  
   (Active Learning) 
- จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิจติส านึก 

เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
- จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

แนวคดิ GREATS 

- โครงการและกจิกรรม
ในรายวชิา 

- โครงการและกจิกรรม
ของนกัศกึษา 

- หลกัฐานหรอืเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
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1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศกึษาไมน้่อยกว่า 6 สปัดาห ์แต่ใหเ้พิม่ชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่าภาคปกติ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นในการเรยีนชัน้ปีที ่2 และ/หรอืปีที ่3 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     -  ไมม่ ี

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วนั-เวลาราชการปกต ิ
ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม 
ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนมกราคม-พฤษภาคม 
ภาคฤดรูอ้น    เดอืนมถุินายน-กรกฎาคม 
2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ขอ้ 14  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

(1) นกัศกึษามขีอ้จ ากดัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้
(2) นกัศกึษามขีอ้จ ากดัทางดา้นภาษาต่างประเทศและทกัษะทางการค านวณ 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 

ทกัษะภาษาต่างประเทศ และทกัษะทางการค านวณ อยา่งต่อเนื่อง และมกีารตดิตามประเมนิผล 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
รบันกัศกึษาปีการศกึษาละ 130 คน 

นักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชัน้ปีที ่1 130 130 130 130 130 
ชัน้ปีที ่2  - 130 130 130 130 
ชัน้ปีที ่3  -  -  130 130 130 
ชัน้ปีที ่4  -  -   -  130 130 

รวม  130 260 390 520 520 
จ านวนทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษา  -  -   -  - 130 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
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      ใชง้บประมาณ ดงันี้ 
 งบบุคลากร       551,600   บาท 
 งบด าเนินการ     2,550,360  บาท 
     งบสวสัดกิาร          182,800   บาท 
     งบเงนิอุดหนุน             5,063,050  บาท 
   รวมทัง้ส้ิน             8,347,810  บาท 
 
 ค่าใชจ้า่ยต่อหวันกัศกึษาประมาณ   16,053.48  บาทต่อปี โดยมกีารบรหิารจดัการเป็นโครงการ

ปกตใิชง้บประมาณแผ่นดนิประจ าปี 
2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
1) การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศวทิยาลยั     
สหวทิยาการ เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนหน่วยกติ ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เรื่อ ง  การลงท ะเบียน เรียนรายวิชาข้ามหลักสูต ร พ .ศ .2560  และป ระกาศ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การลงทะเบยีนรายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสตูร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 130 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
นักศกึษาจะต้องจดทะเบยีนรายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ โดยศกึษารายวชิา

ต่างๆ ครบตามโครงสรา้งองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ดงันี้ 
 
1) วิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1            21 หน่วยกิต 
 1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า            94 หน่วยกิต 

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

   2.3 วิชาเลือก        12 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
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   3.1.3 รายวิชา 
                            3.1.3.1 รหสัวิชา 

        รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ยตวัอกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมคีวามหมาย ดงันี้  

         อกัษรยอ่ สส. (SI) หมายถงึ อกัษรยอ่ของสาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์
                  ตวัเลข  มคีวามหมาย ดงันี้ 

เลขหลกัหน่วย 
เลข 0-9 หมายถงึ ล าดบัของรายวชิาทีจ่ะศกึษา 

เลขหลกัสิบ 
เลข 0 หมายถงึ กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ 
เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษา 
เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกรว่ม 
เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาจนีศกึษา 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับสาขาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ศกึษา 
เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาการจดัการทรพัยากรทาง   

 สงัคมและวฒันธรรม 
เลข 6   หมายถงึ กลุ่มวชิาเอกบงัคบัสาขาการพฒันาการท่องเทีย่ว 
เลข 7  หมายถงึ กลุ่มวชิาเลอืก 
เลข 8  หมายถงึ กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี  

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถงึ รายวชิาทีจ่ดัสอนในแต่ละชัน้ปีตามล าดบั 1-4 
เลข 5 หมายถงึ กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัแิละภาคนิพนธ ์
 

3.1.3.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลกัสตูร   
1) วิชาศึกษาทัว่ไป                                                    30 หน่วยกิต 
นกัศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป รวมแลว้ไมน้่อยกว่า 

30 หน่วยกติ ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป ซึง่แบ่งเป็น 2   ส่วน คอื 
      1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1             21 หน่วยกิต  
              นักศึกษาต้องเรยีนให้ครบทัง้ 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น   
วชิาบงัคบั จ านวน 3 วชิา และวชิาบงัคบัเลอืกจ านวน 4 วชิา ดงันี้ 
                        1. วชิาบงัคบั 3 วชิา  จ านวน  9 หน่วยกติ   
                       - หมวดสงัคมศาสตร ์      
                       มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแกปั้ญหา               3 (3-0-6) 
         TU 100 Civic Engagement  
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                - หมวดภาษา        
                                              มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        3 (3-0-6) 
                            TU 050 English Skill Development             ไมน่บัหน่วยกติ 
                        มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
          TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
          มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ   3 (3-0-6) 
                                              TU 105 Communication Skills in English 
                                         2. วชิาบงัคบัเลอืก 4 วชิา  จ านวน 12 หน่วยกติ  
                                            -  หมวดสงัคมศาสตร ์  

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

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

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

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

                                                TU108 Self-Development and Management 
                                             - หมวดวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์

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

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

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

                                                TU106 Creativity and Communicatio 
 

    1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2    9 หน่วยกิต  
 - วิชาบงัคบั  2  วิชา                   6 หน่วยกิต 

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

          สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเขม้              3 (3-0-6) 
          SI 111 Intensive English Grammar 
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- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา        3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   

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

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

                          TU117 Development of Modern World     
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 

      TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั     3 (3-0-6) 
TU122  Law in Everyday Life    
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3 (3-0-6) 
TU124 Society and Economy      
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
TU143 Man and Environment  
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming   
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน    3 (3-0-6) 
AS125  Introduction to ASEAN                                     

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

                    สส.201 วฒันธรรมศกึษา   3 (3-0-6) 
SI 201  Cultural Study 
สส.202 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์    3 (3-0-6) 
SI 202  Social Theory 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ              3 (3-0-6) 
SI 203  Economics for Interdisciplinary Studies 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ     3 (3-0-6) 
SI 204  Political  Science for Interdisciplinary Studies 
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     สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ    3 (3-0-6) 

SI 205  Business Administration for Interdisciplinary Studies 
     สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา   3 (3-0-6) 

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

SI 207   Introduction to Law and Rule by Law 
สส.208 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสหวทิยาการ  3 (3-0-6) 
SI 208  Qualitative research for interdisciplinary studies 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์  3 (3-0-6) 
SI 209  Quantitative Research 
- กลุ่มวิชาภาษา                          6 หน่วยกิต 
เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดงัต่อไปนี้ 
- ภาษาองักฤษ 

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

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

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

หมายเหตุ : ส าหรบันักศกึษาทีจ่ะเลอืกสาขาวชิาเอกจนีศกึษา ต้องสอบได ้สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1
และสส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2  

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

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

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

SI  500 Directed Research 
 

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

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

SI  504 Cooperative Education 
 

2.2) วิชาเอก                                                                      39 หน่วยกิต  
 นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษาวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่งจากวชิาเอก  ดงันี้ 
  - จนีศกึษา 
   - อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
  - การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
  - การพฒันาการท่องเทีย่ว 

       2.2.1) วิชาเอกร่วม        9 หน่วยกิต 
     - ราย วิชาเอก ร่วม ในสาขาวิชาเอก จีน ศึกษาและ                  
สาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  

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

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

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

  SI 332   Readings in Chinese Studies 
                                        สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี   3 (3-0-6) 
                                        SI 333  History and Civilization of China 
 สส.334  การเมอืงและการปกครองจนี    3 (3-0-6) 
                                        SI 334  Government and Politics of China  
                                        สส.335  จนีในเศรษฐกจิโลก 3 (3-0-6) 
                                        SI 335  China in the Global Economy 
                                        สส.336  สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั                3 (3-0-6) 
                                 SI 336   Society and Culture of Contemporary China 
                                        สส.431  ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี       3 (3-0-6) 
                                        SI 431   Security and Foreign Policy of China 
                                        สส.432  จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม            3 (3-0-6) 
                                        SI 432   China and Environmental Challenges  
                                        สส.433  จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์  

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

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

- ราย วิช าเอกบังคับ ในสาขา วิช าเอกอ นุ ภู มิ ภ าค                   
ลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 

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

                                        SI 341  Selected Readings in the Greater  
Mekong Subregion  

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

the Greater Mekong Subregion 
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                                        สส.343  การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศ 

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

 Mekong Subregion 
                                        สส.344  สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ 

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

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

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

  Challenges 
                                        สส.442   การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์

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

  and Development 
                                        สส.443   ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภมูภิาค 

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

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

- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

สส.351  คตชินสรา้งสรรค ์      3 (3-0-6) 
SI 351  Creative Folklore  
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สส.352  กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 
           กบัการพฒันาสงัคม                         3 (3-0-6) 
SI 352  Group, Organization and Social Networks for Social  
           Development 
สส.353  การสื่อสารเพื่อการจดัการ                              3 (3-0-6) 
SI 353  Communication for Management 
สส.354  การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม  3 (3-0-6) 
SI 354   Human Capital Development and Social Entrepreneur 
สส.355  ลา้นนาศกึษา        3 (3-0-6) 
SI 355   Lanna Studies  
สส.356  การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม    3 (3-0-6) 
SI 356  Socio – Cultural Resources Management  
สส.451  ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชนเพื่อบูรณาการ 
           สู่พพิธิภณัฑ ์                                   3 (3-0-6) 
SI 451   Historical and Community Archaeology  
           Management for Museology Integration 
สส.452  อุตสาหกรรมวฒันธรรม       3 (3-0-6) 
SI 452  Cultural Industry 
สส.453  เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
           และวฒันธรรม                  3 (3-0-6) 
SI 453  Technology and Socio-cultural Resources Management 
สส.454  สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
           และวฒันธรรม                                              3 (3-0-6) 
SI 454  Seminar on Socio – Cultural Resources Management 
 - ราย วิช า เอกบังคับ ในส าขา วิช าเอกการพัฒ น า                 

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

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

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

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

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

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

สส.374  มหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้     3 (3-0-6) 
SI 374   Major Powers and Southeast Asia  
สส.375  ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่      3 (3-0-6) 
SI 375   Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376  หลกัการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม     3 (3-0-6) 
SI 376   Principles of Intercultural Communication 
สส.377  ภาษาองักฤษเพื่อธรุกจิท่องเทีย่ว     3 (3-0-6) 
SI 377   English for Tourism Business  
สส.378  จรรยาบรรณวชิาชพีมคัคุเทศก์      3 (3-0-6) 
SI 378   Professional Ethic for Tourist Guide 
สส.471  วฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี     3 (3-0-6) 
SI 471   Culture of Business Transactions in China  
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 สส.472  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี      3 (3-0-6) 
 SI 472   Tourism Industry of China 
สส.473  ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์      3 (3-0-6) 
SI 473   Ethnicity State and Globalization 
สส.474  การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
SI 474  Tourism in Southeast Asia 
สส.475  มนุษย ์สงัคมและวฒันธรรมในวรรณกรรมและ    3 (3-0-6) 

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

 
3) วิชาเลือกเสรี                                                             6 หน่วยกิต    
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

เป็นวชิาเลอืกเสรไีม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  หรอืนกัศกึษาอาจเลอืกศกึษารายวชิาทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการ
เปิดสอนเพื่อเป็นวชิาเลอืกเสรจีากวชิาดงัต่อไปนี้    

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

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

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

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

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

  
หมายเหต ุ  1. วชิาเหล่านี้ไมส่ามารถนบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีด้ 
                   1.1 วชิาพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
                   1.2 วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปทัง้ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่มีรหัสย่อเป็น “มธ”             
ทุกวชิา 

     2. วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีสามารถใช้วิชาอื่นๆ ที่ เป็นไปตามความตกลงระดับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์บัต่างมหาวทิยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ โดยการเทยีบโอนหน่วย
กติได ้
3.1.3.3 การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญา สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์  
         นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา            
สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้              
จงึจะมสีทิธไิดร้บัอนุปรญิญา 
  1)ไดร้บัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
  2)ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษามาแลว้ ไมน้่อยกว่า 5 ภาคการศกึษาปกติ 
  3)ไดศ้กึษาวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั รวม 30 หน่วยกติ 
  4)ไดศ้กึษารายวชิาเฉพาะของสาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 

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

5)ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ีไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ชัน้ปีท่ี 1 
 

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

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

3 หน่วยกติ 
 3 หน่วยกติ 
   3 หน่วยกติ 

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

รวม 12  15/18 หน่วยกิต 
 

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

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

(ไม่นับหน่วยกิต) ในภาคเรยีนที่ 1 จะมจี านวนหน่วยกิตเป็น 15 หน่วยกิต จงึต้องลง
เรยีนวชิา มธ.105 ทกัษะการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ ในภาคเรยีนที่ 2 แต่ในกรณีที่
นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิามธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ ในภาคเรยีน
ที ่1 จะมจี านวนหน่วยกติเป็น 18 หน่วยกติ  
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ชัน้ปีท่ี 2 
 

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

รวม 15 หน่วยกิต 
 

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

ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2 
เลอืกเสร ี(1) 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดรู้อน  
สส.501   กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกติ 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 รปูแบบท่ี 1 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก  3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.325           ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 

 
 

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.331           หลกัไวยากรณ์จนี 3 หน่วยกติ 
สส.332           การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา 
สส.333           ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

 
 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
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สส.xxx            วชิาเลอืก (1) 3 หน่วยกติ 

รวม 21 หน่วยกิต 
ภาคเรียนท่ี 2 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.326           การบรหิารงานองคก์ร 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.334           การเมอืงและการปกครองจนี 3 หน่วยกติ 
สส.335           จนีในเศรษฐกจิโลก 3 หน่วยกติ 
สส.336           สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.344           สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
                    รว่มสมยั 

3 หน่วยกติ 

สส.345           การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกติ 
สส.346           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม 3 หน่วยกติ 
สส.355           ลา้นนาศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.356           การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.364           การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
สส.365           งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน 3 หน่วยกติ 
สส.366           นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (2) 3 หน่วยกติ 
xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 หน่วยกติ 
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รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ภาคฤดรู้อน  
สส.502 
 

  ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ    3 หน่วยกติ 

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

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

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี 3 หน่วยกติ 
สส.432           จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.433           จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์และโลกาภวิตัน์  3 หน่วยกติ 
สส.434           สมัมนาจนีศกึษา 3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.441           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.442           การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกติ 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.444           สมัมนาอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดชีุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ์ 3 หน่วยกติ 
สส.452           อุตสาหกรรมวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.453           เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.454           สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.461           กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.462           การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการท่องเทีย่ว 
                    ในอนาคต 

3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 



33 
 
สส.500           ภาคนิพนธ ์                                                                             4 หน่วยกติ 
 

รวม 4 หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี 3 รปูแบบท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
   
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก  3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก        
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324           แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 3 หน่วยกติ 
สส.325           ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.331           ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 3 หน่วยกติ 
สส.332           การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา 
สส.333           ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี 

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 
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สส.xxx            วชิาเลอืก (1) 3 หน่วยกติ 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
- วิชาเอกร่วมสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 

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

3 หน่วยกติ 

สส.345           การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง    3 หน่วยกติ 
สส.346           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก 3 หน่วยกติ 
 
  
- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.354           การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม 3 หน่วยกติ 
สส.355           ลา้นนาศกึษา 3 หน่วยกติ 
สส.356           การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว  
สส.364           การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั 3 หน่วยกติ 
สส.365           งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน 3 หน่วยกติ 
สส.366           นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 3 หน่วยกติ 
  
สส.xxx            วชิาเลอืก (2) 3 หน่วยกติ 
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xxx                 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 หน่วยกติ 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีท่ี 4 รปูแบบท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกจีนศึกษา  
สส.431           ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี 3 หน่วยกติ 
สส.432           จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.433           จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์และโลกาภวิตัน์  3 หน่วยกติ 
สส.434           สมัมนาจนีศกึษา 3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.441           อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวลลอ้ม 3 หน่วยกติ 
สส.442           การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกติ 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 3 หน่วยกติ 
สส.444           สมัมนาอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกติ 

 

- วิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม  
สส.451           ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดชีุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ ์ 3 หน่วยกติ 
สส.452           อุตสาหกรรมวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.453           เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
สส.454           สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 หน่วยกติ 
  
- วิชาเอกบงัคบัสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.461           กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว 3 หน่วยกติ 
สส.462           การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการท่องเทีย่ว 
                    ในอนาคต 

3 หน่วยกติ 

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

สส.503           การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา 
 

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

3 หน่วยกติ 
3 หน่วยกติ 

รวม 19 หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนท่ี 2 
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สส.504           สหกจิศกึษา                                                                             6 หน่วยกติ 
 

รวม 6 หน่วยกิต 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

หมวดสงัคมศาสตร ์  
มธ.100   พลเมืองกบัการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
  ปลูกฝังจติส านึก บทบาท และหน้าที่ความรบัผดิชอบของการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม
ในฐานะพลเมอืงโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวธิ ีเช่น การบรรยาย การอภปิรายกรณีศกึษาต่างๆ  
ดูงานเป็นต้น โดยนักศกึษาจะต้องจดัท าโครงการรณรงค ์เพื่อให้เกดิการรบัรู ้หรอืเกดิการเปลี่ยนแปลง 
ในประเดน็ทีส่นใจ  

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

           Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in 
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and 
to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.  
 
มธ.109              นวตักรรมกบักระบวนการคิดผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
TU.109               Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
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            การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบ
ผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมี
ประสทิธภิาพ การสรา้งคุณค่ารว่มเพื่อสงัคม 
 
           Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
 
มธ.121  มนุษยก์บัสงัคม       3 (3-0-6) 
TU121   Man and Society 
  ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม            
การเปลีย่นแปลง และววิฒันาการของสงัคมอนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ี
และปัจจยัส าคญัอื่น ๆ วเิคราะห์สงัคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ภายในสงัคม และความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมกบัสิง่แวดล้อม เสรมิสรา้งจรยิธรรม จติส านึก และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัสากล 
                      To study general characteristics of human societies, elements of social 
structures and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as 
environment, and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the 
relationship among elements within each society, and the relationship between society and 
environment.  To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national 
and international levels. 
 
มธ.122  กฎหมายในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 
TU122    Law in Everyday Life 
  ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤตขิองมนุษยใ์นสงัคม 
หลกัการพื้นฐานของนิติรฐั (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกบัหลกัคุณธรรมของ
ประชาชน ความรูพ้ืน้ฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทีพ่ลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ควรตอ้งรูท้ ัง้ในดา้นของสทิธ ิและในดา้นของหน้าที ่การระงบัขอ้พพิาทและกระบวนการยตุธิรรมของไทย 
หลกัการใชส้ทิธ ิหลกัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย โดยเน้นการศกึษาจากกรณตีวัอยา่งทีเ่กดิขึน้จรงิใน
ชวีติประจ าวนั 
                  To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in 
society. To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which 
are associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private 
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law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
 
 
มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 
TU124   Society and Economy 
  แนวทางการศกึษาและการวเิคราะหส์งัคม และเศรษฐกจิในฐานะทีว่ชิานี้เป็นการศกึษา
ทางด้านสงัคมศาสตร ์แล้วน าสู่การวเิคราะห์ววิฒันาการของสงัคมและเศรษฐกจิที่เกดิขึน้ในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธพิลของวฒันธรรมและสถาบนัที่มต่ีอระบบสงัคม
เศรษฐกจิ 
                      To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.                
To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide.To emphasize the 
influence of culture and institutions on the social and economic system. 
 
อซ.125  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน      3 (3-0-6) 
AS125  Introduction to ASEAN 
  ประวตัขิองการก่อตัง้ และเป้าหมายของอาเซยีนตลอดจนภาพรวมดา้นสงัคม การเมอืง 
การปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก
อาเซยีน 
                     An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN 
community. It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and 
ideological aspects. 
  
หมวดมนุษยศาสตร ์  
มธ.102  ทกัษะชีวิตทางสงัคม       3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
  การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิต
วญิญาณซึ่งเป็นทกัษะส าคญัที่จะช่วยให้ประสบความส าเรจ็และใช้ชวีติในสงัคมอย่างเป็นสุขด้วยการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจดัการความเครยีด การสร้างความมัน่คงทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรบัตัวเมื่อเผชญิกับปัญหาทางด้านจติใจ อารมณ์ และสงัคม การ
เขา้ใจความหมายของสุนทรยีศาสตร ์การไดร้บัประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสมัพนัธ์ระหว่าง
ศลิปะกบัมนุษย ์ในแขนงต่างๆ ทัง้ทศันศลิป์ ดนตร ีศลิปะการแสดง 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. 
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Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional 
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. 
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 มธ.108          การพฒันาและจดัการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU 108            self-Development and Management  
        การจดัการและการปรบัเขา้กบัชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัท่ามกลางความหลากหลายและ
เสรภีาพ การพัฒนาทกัษะทางสงัคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผน
อนาคต การพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสงบสุขและเคารพซึง่กนัและกนั 
               Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 
 
มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
TU111   Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตัง้แต่อดีต สยามประเทศ จนถึง
ประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการสรา้งเอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของสงัคมและวฒันธรรม
ไทย ในบรบิทแห่งโลกาภวิฒัน์   “มกีารศกึษานอกสถานที"่ 
      To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days 
(known as the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as 
well as directions towards the development of Thai culture and society in the globalization 
context. (Field trips are obligatory) 
 
มธ.116  มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) 
TU116   Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
  ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยศกึษาจากผลงานศลิปกรรมดา้นทศันศลิป์ ดนตร ีและศลิปะการแสดงซึง่เป็นสิง่แสดงถงึ
วฒันธรรมและพุทธปัิญญาของมนุษยชาต ิผู้เรยีนจะได้ประจกัษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์
ของตน ได้ตรกึตรองและซาบซึ้งในสุนทรยีรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม 
ความชื่นชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศลิปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่  ได้เรยีนรูถ้ึงอิทธพิล
ของศลิปะต่อค่านิยมและการด ารงชวีติของคนไทย 

          This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 



40 
 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
  
 
มธ.117  พฒันาการของโลกสมยัใหม่      3 (3-0-6) 
TU117   Development of the Modern World 
  พัฒนาการของสังคมโลก ตั ้งแต่  ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้น
ความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
อนัเป็นพืน้ฐานแห่งการเปลีย่นแปลงของโลกเขา้สู่สมยัใหม่ 
      To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.                  
An emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, 
society, culture, science and technology, leading to modern world changes. 
 
หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์  
มธ.103  ชีวิตกบัความยัง่ยืน       3 (3-0-6) 
TU103  Life and Sustainability 
  การด าเนินชวีติอย่างเท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง
พลวตั ของธรรมชาต ิมนุษย ์และสรรพสิง่ ทัง้สิง่แวดล้อมสรรสรา้ง การใช้พลงังาน เศรษฐกจิ สงัคมใน
ความขดัแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติสู่ความยัง่ยนื    
     This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and 
the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and 
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the 
life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways 
for sustainable lifestyle modifications.   
 
มธ.107             ทกัษะดิจิทลักบัการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU 107              Digital Skill and Problem Solving  
          ทกัษะการคดิเชงิค านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพฒันาโอกาสใหม่ด้านสงัคมและ
เศรษฐกจิ ความสามารถในค้นหาและการเขา้ถงึสารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การประเมนิความ
น่าเชื่อถอืของสารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณ
ดา้นดจิทิลั การสื่อสารออนไลน์อยา่งมอืาชพี 
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                 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new 
social and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information 
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage 
and professional online communication. 
 
มธ.143  มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม       3 (3-0-6) 
TU143   Man and Environment 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มในธรรมชาต ิโดยค านึงถงึความสมัพนัธแ์ละ
การอยู่ร่วมกนัของสิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้มเพื่อให้เกดิสมดุลแห่งธรรมชาต ิรูจ้กัใช้ประโยชน์ และจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจรญิทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ ี
ต่อมนุษยใ์นปัจจบุนัและอนาคต 
       To study the relationship between people and the environment by focusing on 
the coexistence of living things in a way that it creates balance, enhances optimal use, and 
helps to promote effective and long-lasting environmental management.  To discuss the 
impacts of scientific and technological development on the environment, society, and economy 
as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 
มธ.156  คอมพิวเตอรแ์ละการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น    3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
   หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพวิเตอร ์หลกัการการประมวลผลข้อมูลอเิลคทรอนิกส ์
ซอฟต์แวรร์ะบบและซอฟต์แวรป์ระยุกต์ ขัน้ตอนวธิ ีผงังาน การแทนข้อมูล วธิกีารการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรม การแกปั้ญหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสงู 
          Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, 
system and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design 
and development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
หมวดภาษา   
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 
TU 050  English Skill Development   ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขยีน          
เชงิบรูณาการ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
           Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English 
through an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a 
higher level. 
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มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
TU104  Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณผ่านการตัง้ค าถาม การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์
และการประเมนิค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทศันคติ สมมติฐาน 
หลกัฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขยีน พัฒนาทกัษะการเขยีนแสดงความ
คดิเหน็อย่างมเีหตุผลและการเขยีนเชงิวชิาการ รูจ้กัถ่ายทอดความคดิ และเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้กบัมมุมอง
ของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
            Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques.   
 
มธ.105  ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ     3 (3-0-6) 
TU105  Communication Skills in English 
  พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการ
สนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวชิาการในศาสตรต่์างๆ             
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของนกัศกึษา 
        Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing 
on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension 
of academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
TU106  Creativity and Communication 
  กระบวนการคดิอย่างสรา้งสรรค์ โดยมกีารคดิเชงิวพิากษ์เป็นองค์ประกอบส าคญั และ
การสื่อสารความคดิดงักล่าวใหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งเหมาะสมตามบรบิทสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม 
ทัง้ในระดบับุคคล องคก์ร และสงัคม 
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          Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well 
as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
  
สส.110       การค้นคว้าและเขียนรายงานวิชาการ        3 (3-0-6) 
SI  110       Information Literacy and Report Writing   
               หลักการค้นคว้าข้อมูล การก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการศึกษา                  
การทบทวนวรรณกรรม การอา้งองิ ตลอดจนขัน้ตอน รปูแบบ และทกัษะการเขยีนรายงานวชิาการ 
     Principles of research; information skills, research topic and objective design, 
delimitations, literature reviews, referencing as well as forms and academic writing skills. 
 

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

พฒันาการของแนวคดิทฤษฎีของส านักคดิต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศกึษาวฒันธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่ เป็นประเด็น                   
ทางวัฒนธรรม เช่น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมร่วมสมยั การไหลเวียนเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม           
ขา้มพรมแดน ความหลากหลายทางวฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย เป็นตน้ 

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

พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สาระส าคัญ ข้อถกเถียง                   
ขอ้วจิารณ์ที่มต่ีอทฤษฎทีางสงัคมศาสตรต์ัง้แต่ทฤษฎยีุคคลาสสกิ จนถงึทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ ตลอดจน
การใชแ้นวคดิและทฤษฎใีนการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สงัคม 

สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเข้ม 3 (3-0-6) 
SI  111 Intensive English Grammar  
                 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษในระดบัค า วล ีและประโยค ในบรบิทต่างๆ 
                 English grammar at the word, phrase, and sentence levels in different contexts. 
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         Development and history of social thoughts and theories, substance, debates, and 
criticism of social theories from classical to postmodern theories, applying concepts and 
theories to understand social phenomena 
 
 
 
 
 
 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI  203 Economics for Interdisciplinary Studies  

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

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

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

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

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

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

The relationship between environment and development focusing on global 
environmental change, population growth, economic growth and technological progress. 
Analysis of causes and consequences of specific environmental problems and possible 
solutions at local, national, regional and global levels. 
 
สส.207 หลกันิติธรรมและกฎหมายเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
SI  207 Introduction to Law and Rule by Law  
                  ความหมาย บ่อเกดิ และววิฒันาการของกฎหมาย ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์กฎหมายมหาชนและหลกันิตธิรรม ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบักฎหมายอาญา ความรูเ้บือ้งต้น
เกี่ยวกบักฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายที่จ าเป็นต่อการใช้ชวีิตประจ าวนั กฎหมายที่สมัพนัธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสงัคมในสถานการณ์ปัจจุบนั  
                  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. 
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สส.208  การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือสหวิทยาการ 3 (3-0-6) 
SI  208  Qualitative research for interdisciplinary studies  

รากฐานทางปรชัญาของการวิจยัเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และแนวทางในการศึกษาวิจัย           
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในการวิจยั               
เชงิคุณภาพ 

Philosophical foundations of qualitative research methodology. Key research 
strategies and principles for research design in qualitative research. Key techniques for data 
collection, analysis and discussion in qualitative research. 
สส.209 การวิจยัเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
SI  209 Quantitative Research  

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

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ. 105 
กลวธิกีารอ่านที่ใช้ในการอ่านงานเขยีนที่มเีนื้อหาด้านสงัคมศาสตร ์ฝึกโครงสรา้งภาษา 

วเิคราะห์เนื้อหา สรุปสิง่ที่อ่าน ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขยีนย่อหน้า และฝึกทกัษะการ
เขยีนในระดบัยอ่หน้า 

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

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

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ. 105 
ฝึกการออกเสยีงภาษาองักฤษทีถู่กตอ้ง ฝึกทกัษะการฟังและการพดูตามสถานการณ์ต่างๆ

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

 

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

ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารด้วยภาษาจนีกลาง  เรยีนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องต าม
ระบบพนิอนิ  ฝึกฝนการเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ300 ตวัจากวงค าศพัท์และบทสนทนาทัว่ไป ฝึกฝน
การอ่านควบคู่ไปกบัฝึกการสนทนา ตลอดจนท าความเขา้ใจในโครงสรา้งไวยากรณ์ระดบัพืน้ฐาน 

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

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

ที่มาและหลกัเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ สิง่ที่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  เขตแดนของรฐั  ทะเลหลวง  องคก์ารของรฐัในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  กจิการ
ระหว่างประเทศ  การระงบัขอ้พพิาทระหว่างประเทศ  สงคราม ความเป็นกลาง 
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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.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
SI  323 International Economics  

ความรูเ้บื้องต้นของทฤษฏกีารค้าระหว่างประเทศ พฒันาการของทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับ
ดุลการช าระเงนิ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ การก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 

 Introduction of international trade theories; development of international trade 
theory; international trade policy; international economic organizations; economic integration; 
introduction of international monetary theories: balance of payment; adjustment process of 
balance of payment; foreign exchange market; exchange rate determination. 
 
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพฒันา 3 (3-0-6)     
SI  324 Concepts and Theories on Development  
                 ความหมาย  หลกัการ  ปรชัญา  แนวคดิ  ทฤษฎ ีอุดมการณ์  และทางเลอืกของการพฒันา

สส.322 เอเชียในบริบทโลก                    3 (3-0-6) 
SI  322 Asia in Global Context  
                  ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ทั ้งทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจ ความร่วมมอืในระดบัโลกและระดบัภูมภิาค ทัง้ในกรอบพหุภาคีและทวภิาคี เช่น องค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) องค์การการค้าโลก (WTO) ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
(APEC) อาเซยีน+3 (อาเซยีน+ จนี เกาหล ีและญีปุ่่ น) และกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้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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จากส านักคดิทางสงัคมศาสตรต่์าง ๆ มุ่งพจิารณาถงึความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งระหว่างปัจจยัทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมอืงที่มผีลต่อการพฒันา ยุทธศาสตรก์ารพฒันา และผลกระทบจาก 
การพฒันา 
                 The meaning, principles, philosophy, ideology and choices of development from the 
various schools of thought in social studies. The course considers the relationship between 
economic, social, cultural, political, physical factors that affect development; Development 
strategies and the impacts of development. 
 
 
 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  325 Social And Cultural Capital  

ความหมาย แนวคดิ มโนทศัน์ และองคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัทุนทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม  
โดยชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างของทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมกบัทุนทางเศรษฐกจิ ตลอดจนชีใ้หเ้หน็
บทบาทของทุนทางสงัคมและวฒันธรรมส าหรบัน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาสงัคมทัง้ในระดบัท้องถิน่ 
และระดบัประเทศ 

Definitions, concepts and the differences between socio-cultural capital and 
economic or business capital, including social and cultural capital support. Students will also 
study the role of social and cultural capital for developing society at local and national levels. 
 
สส.326 การบริหารและการจดัการองคก์ร 3 (3-0-6) 
SI  326           Organizational Management   

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี การบรหิารงานองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร  
วเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการและการพฒันาองค์กร การออกแบบองค์กร การประเมนิผล 
รวมถงึแนวทางการพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพขององคก์ร  

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

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

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

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

Chinese politics and government since 1949; major political leaders, institutions 
and organizations; problems in China’s political system and its adaptations.  
 
สส.335 จีนในเศรษฐกิจโลก 3 (3-0-6)     
SI  335 China in the Global Economy  
                  ระบบเศรษฐกิจจนีตัง้แต่ ค.ศ.1949 บทบาททางเศรษฐกิจของจนีในเวทีโลก ตลอดจน



51 
 
ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างจนีกบัไทย  
                   Chinese economic system since 1949; economic roles of China on the world 
stage; Sino-Thai economic relation 
 
 
 
 
 
 
 
สส.336 สงัคมและวฒันธรรมของจีนร่วมสมยั 3 (3-0-6) 
SI  336 Society and Culture of Contemporary China  

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของจนีตัง้แต่ ค.ศ. 1949 ภายใต้บรบิททาง
การเมอืงและเศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรม ความสมัพนัธข์องรฐักบัสงัคม ผลกระทบ
ของโลกาภวิตัน์ที่มอีทิธพิลต่อปัจเจกบุคคล และการปรบัตวัของสถาบนัทางสงัคมและวฒันธรรมที่
ส าคญั 

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

 

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

เรยีนรู้ค าศพัท์ วลี ส านวน และรูปประโยคเพื่อใช้ในการอ่านบทความภาษาองักฤษที่มี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

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

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

Subregion   Mekong Sub-region 
 

ปรากฏการณ์ เงื่อนไข และผลกระทบของการเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดนใน           
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบรบิทของโลกาภิวตัน์และความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการเมอืงในภูมภิาค            
โดยครอบคลุมทัง้รูปแบบดัง้เดมิของการเคลื่อนย้าย (แรงงานไรฝี้มอื ผู้พลดัถิ่น) และการเคลื่อนย้าย         
ในรูปแบบใหม่ อาท ิแรงงานทกัษะสูง นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ) ; ความท้าทายของรฐัและสงัคมในการ
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สส.344 สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ร่วมสมยั  
3 (3-0-6) 

SI  344 Society and Culture of Contemporary the Greater Mekong 
Subregion 

 

การเปลี่ยนแปลงในทางสงัคมและวฒันธรรมของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ภายใต้บรบิททาง
การเมอืงและเศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรม การเรยีนรูล้กัษณะเด่นทางสงัคมวฒันธรรม และ
การสรา้งสรรคว์ฒันธรรมเพื่อความรว่มสมยั 

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

 
สส.345 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภมิูภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง 
3 (3-0-6) 

SI 345 Trade and Investment in the Greater Mekong Subregion  
                 เศรษฐกจิของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
ในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง บทบาทของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและองค์การระหว่าง
ประเทศที่มต่ีอกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และการบรกิาร 
รวมทัง้โอกาสและลู่ทางการคา้ และการลงทุนของไทยในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง  
                 The economy of the Greater Mekong Subregion; international economic cooperation 

รบัมอืและจดัการกบัการเคลื่อนยา้ย 
Phenomenon, conditions, and impacts of mobility and cross-border migration in the 

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

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

Historical contexts; from the origin of modern state system until present; political, 
governmental of the Greater Mekong  Subregion .  
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in the Greater Mekong Subregion; the roles of the superpower and international organization in 
the Greater Mekong Subregion in terms of economy, trade, investment and service, as well as 
trade opportunities. And Thailand's investment in the Greater Mekong Subregion. 
 
 
 
 
 
 
 
สส.346 อนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทโลก 3 (3-0-6) 
SI  346 Greater Mekong Subregion in Global Context Mekong Sub-region  Mekong Sub-region  

ความส าคญัของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง บทบาทของตวัแสดงส าคญั ทัง้ดา้นการเมอืงและ
เศรษฐกจิความรว่มมอืในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคทัง้ในกรอบพหุภาคแีละทวภิาค ี

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

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

ความหมาย พฒันาการ และขอบข่ายของคติชนวทิยา ประเภทและลกัษณะของคติชน                   
ทัง้วรรณกรรมมุขปาฐะ วฒันธรรมวตัถุ การละเล่นและศลิปะการแสดงพื้นบ้าน รวมไปถงึความเชื่อและ
ประเพณีพิธกีรรมพื้นบ้าน อีกทัง้การบูรณาการคติชนกับศาสตร์ ศิลป์ และการจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนแนวคดิที่เกี่ยวกบัคตชินสรา้งสรรค์ เช่น การสบืทอดคตชินในบรบิทใหม่
ของสงัคมไทยปัจจุบนั คติชนประยุกต์ คติชนสมยัใหม่ในสื่อสมยัใหม่ คติชนกบัการตีความและสร้าง
ความหมายใหม ่และการน าคตชินไปใชเ้พื่อสรา้งมลูค่าเพิม่หรอืสรา้งอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่หรอือตัลกัษณ์
ชาตพินัธุ ์เป็นตน้ 

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

 
สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม 3 (3-0-6)     
SI  352 Group, Organization and Social Networks for Social  
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Development 
                 แนวคดิ ความหมาย องคป์ระกอบของกลุ่ม เครอืข่ายทางสงัคม และองคก์รภาคประชาชน
ความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพัฒนากลุ่มและเครอืข่ายสู่การสร้างองค์กรภาค
ประชาชน การเสรมิพลงั การหนุนเสรมิทางสงัคม การสร้างและพัฒนาเครอืข่าย ภาคีความร่วมมือ 
รวมถึงการเสริมพลังขององค์กรต่าง ๆ อันจะน าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง ทีส่่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและการจดัการ.   
                The role of organizations and social networks for both national and international 
communities. The subject includes a study of the creation and development of networks, 
cooperation between political Parties to strengthen the power of corporations which leads to 
more social, economical and political processes that affect change and management.  

 
สส.353 การส่ือสารเพ่ือการจดัการ  3 (3-0-6)     
SI  353 Communication for Management  
                 หลกั แนวคิด ทฤษฎีในการสื่อสารขัน้ต้น กิจกรรมการสื่อสาร สถานการณ์การสื่อสาร 
บรบิทการสื่อสาร องคป์ระกอบการสื่อสาร เครื่องมอืการสื่อสาร กลยุทธก์ารจดัการการสื่อสาร การตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ เพื่อการพฒันาทกัษะด้านการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมในยุค
โลกาภวิตัน์ 
                 The principles, concepts and theories essential to the study of basic 
communication. Students will also explore communication strategies, marketing, and public 
relation concepts essential to the development of socio-cultural resources management. 

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

แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม                  
การวพิากษ์แนวคดิ ทฤษฎดีงักล่าว การศกึษาถงึการพฒันาทุนมนุษยใ์นรปูแบบ/โมเดลต่างๆ รวมไปถงึ
ศกึษาบทบาทของผูป้ระกอบการทางสงัคมในแวดวงทีห่ลากหลาย อาท ิการศกึษา, สุขภาพ, สิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสงัคมกับการ
ประเดน็อื่นๆ อาท ิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ, การพฒันาทีย่ ัง่ยนื, ตลาดแรงงาน, นโยบายการศกึษา 
ผ่านการศกึษาประสบการณ์ของไทยและต่างประเทศ 
                  Concept and theory related to human capital development and social entrepreneur 
and concept criticism. To study model of human capital development and role of social 
entrepreneur in various fields i.e. education, health, and environment. To study of relationship 
between human capital development, social entrepreneur and other issues such as economic 
growth, sustainable development, labor market, educational policy through the experiences of 
Thailand and other countries. 
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สส.355 ล้านนาศึกษา                       3 (3-0-6)     
SI  355 Lanna Studies  

การก่อตวัและพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม ศลิปวทิยาการ ภูมปัิญญา ระบบเศรษฐกจิ 
การเมอืงการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกลเ้คยีงทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั ความรุ่งเรอืงของรฐัอาณาจกัรจนกระทัง่ถึงยุคสิ้นสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในล้านนา   
การผนวกรวมกับรฐัส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมทัง้การจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและเกียรติภูมลิ้านนา  เพื่อการพัฒนาที่
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

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

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

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

สส.361 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริบทแห่งยคุโลกาภิวตัน์                       3 (3-0-6)     
SI  361 Tourism Industry in Globalization Context  
                  ความหมายและววิฒันาการของการท่องเทีย่วทัง้ในระดบัสากล ภูมภิาคและประเทศไทย 
องคป์ระกอบ ทรพัยากรการท่องเทีย่ว องคก์ร ธุรกจิ สถานการณ์ ผลกระทบ แนวโน้ม รปูแบบ กจิกรรม
การท่องเทีย่ว ตลอดจนพลวตัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของโลก เอเชยี อาเซยีน และประเทศไทย  
                  The meaning and evolution of tourism at national, international levels; regional  
and elements; tourism resources; tourism organizations; tourism business, tourism contexts, 
impacts, trends, types of tourism; activities; and dynamics of tourism industry in Thailand , 
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ASEAN , Asia  and around the world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สส.362 ภมิูศาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเท่ียว                       3 (3-0-6)     
SI  362 Geography and Tourism Resources  
                   ความหมาย ความส าคญั พฒันาการ และความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรแ์ละทรพัยากร
การท่องเที่ยว ที่มคีวามส าคญัต่อการก้าวล ้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อมนุษยชาติทัง้ทางด้าน
สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม การเมอืง รวมถงึผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอนัส่งผลต่อการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
                   Definitions, significance, development, and relationship between geography and 
tourism resources that play an important role to the next step of tourism industry and human 
being; concerning sociology, economy, culture, politics; including impacts and problem solutions 
toward sustainable tourism development. 

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

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

 
สส.364 การจดัการธรุกิจท่องเท่ียวร่วมสมยั                       3 (3-0-6)     
SI  364 Contemporary Tourism Business Management  
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                แนวคดิการจดัการธุรกิจน าเที่ยว การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การปรบัตวัของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิการท่องเทีย่ว  
               Concepts of tourism business management ; various work practices within the 
industry; the changes and adaptation of tourism business; the relationship between the tourism 
business structure and other types of business related to the tourism business; to develop the 
competency of tourism business entrepreneurs. 
 
 
 
 
สส.365 งานมคัคเุทศกก์บัการท่องเท่ียวในอาเซียน                       3 (3-0-6)     
SI  365 Tourist Guide and ASEAN Tourism  
                ความหมาย บทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของมคัคุเทศก์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วาทศิลป์ ปฏภิาณไหวพรบิ และมนุษยสมัพนัธ์ที่พงึประสงค์ ขัน้ตอนการปฏบิตัิและเทคนิคในการน า
เที่ยวและการป้องกนัปัญหาที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ กฎหมายและพระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งทัง้ไทย
และต่างชาต ิโดยมุง่เน้นการฝึกปฏบิตัจิรงิในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

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

 

สส.366 นโยบายการวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
SI  366 Policy and Plan for Sustainable Tourism Management  
                 แนวคิดและการก าหนดนโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและการจดัการการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการมิติทางวฒันธรรม 
สิง่แวดล้อม การเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม บทบาทของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เทคนิคการวเิคราะห์นโยบาย 
หลักการวางแผน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การน าแผนและโครงการสู่การ
ปฏบิตักิารประเมนิและวดัผล การผลกัดนัโครงการสู่ความส าเรจ็ ศกึษาจากกรณตีน้แบบ  
                 Study approaches and tourism policy; application of sustainable tourism development 
approaches; planning and tourism management in multilevel; integration of cultural dimension, 
environment, politics, economy and society; roles of stakeholders; policy analysis and critical 
techniques; principles of policy planning; procedures of strategic plans and projects; 
implementation of plans and projects into action; assessment and evaluation; study from the best 
practice in sustainable tourism management and development. 
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สส.371 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในองคก์ร                       3 (3-0-6)     
SI  371 Chinese for Organizational Communication  
                  ศกึษาค าศพัทแ์ละบทสนทนาทีใ่ชใ้นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองคก์รและระหว่างองคก์ร 
เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการให้สมัภาษณ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงการสื่อสารให้เหมาะกับคู่
สนทนาหรอืสถานการณ์  เน้นพฒันาทกัษะการฟัง การสนทนา   การอ่านจบัใจความและเขยีนจดหมาย
โตต้อบสัน้ ๆ  รวมทัง้ฝึกฝนการถ่ายทอดความคดิและการน าเสนอประเดน็ต่าง 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. 

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

สส.373 การพฒันาเมืองและชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค                
ลุ่มแม่น ้าโขง 

                      3 (3-0-6)     

SI  373 Urban and Rural in the Mekong Subregions  
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แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื พฒันาการของเมอืงและชนบทในประเทศลุ่มน ้าโขง ตัง้แต่
ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง นโยบายรฐั และปัจจยัอื่นๆ รวมทัง้โครงสรา้งทางสงัคมทีเ่อื้อใหเ้มอืงมี
การเติบโตอย่างรวดเรว็ ตลอดจนวเิคราะห์สภาพปัญหาและที่มาของความเหลื่อมล ้า  ช่องว่างระหว่าง
เมอืงกับชนบท อันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าจาก            
การพฒันาดงักล่าว 
                   Sustainable development of urban and rural areas in China and the Greater 
Mekong Subregion countries concerning the factors on changes of state policy and other 
supportive elements of the rapid progress; analyzing the causes of inequality between urban 
and rural areas and the solutions. 

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

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

เปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
(representative democracy) กับประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง (self - governed 
democracy) วิวัฒนาการของรฐัและประชาสังคม ความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่มีต่อสังคม 
ระหว่างรฐักบัประชาสงัคม การสรา้งส านึกแห่งความเป็นพลเมอืง ความสมัพนัธร์ะหว่างประชาสงัคมกบั
การพฒันาประชาธปิไตยในสงัคมไทย 

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

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

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

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

ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว ระเบยีบพธิกีารเข้า
ออกราชอาณาจกัรไทยและพธิกีารทางศุลกากร ระเบยีบขอ้บงัคบัด้านการท่องเทีย่วในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

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

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

                         แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาวะและเพศวถิีศึกษา ตลอดจนพัฒนาการของ
ประเดน็การศกึษาเกีย่วกบัเพศสภาวะ และเพศวถิใีนอดตีถงึปัจจบุนั 
         Concept and theory related to gender and sexuality. Development of the study of 
gender and sexuality issues from the past to the present.  
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สส.382 ศิลปะจีน 3 (3-0-6) 
SI  382 Chinese Art  

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

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

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

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

Sciences 
 

หลกัการและวธิปีฏบิตัิในการน าเสนอข้อมูลทางสงัคมศาสตรใ์นรูปแบบของการเขยีนและ
การพดู ไดแ้ก่ การเขยีนสารคดปีระเภทต่าง ๆ การเขยีนบทความวชิาการ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์การพูด
รายงาน การสมัมนา และการอภปิราย เป็นตน้ 

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

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

ความหมายและความสมัพนัธ์ของการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม พฒันาการการเมอืงระดบั
สากล  การเมอืงและการปรบัตวัของประเทศพฒันาและก าลงัพฒันาระบบเศรษฐกจิโลก  ผลกระทบของ
โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธข์องระบบโลกในปัจจุบนั 

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

ความหมาย พฒันาการ ประเภท และลกัษณะของศลิปะ รวมทัง้ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมที่เป็นปัจจยัก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ เอกลกัษณ์ และภูมปัิญญาในการ
สรา้งสรรคง์านศลิปะรปูแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาและการจดัการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

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

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

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม สถานการณ์ปัญหาด้านสวัสดิการใน
สงัคมไทย นโยบายสวสัดกิารทัง้ในระดบัรฐัและชุมชน ประเดน็เชงิวพิากษ์ต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมใน
ประเทศไทยผ่านกรณศีกึษา 

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

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

ความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตกิบัมนุษย ์การพฒันาเพื่อสรา้งความเจรญิ
งอกงามทางคุณค่าและความส าคญัตามกระบวนการจดัการภูมทิศัน์วฒันธรรม 

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

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

Humanities      and Humanities 
 

                     การศกึษา วเิคราะห ์และอภปิรายหวัขอ้เฉพาะทางสงัคมสาสตรแ์ละ/หรอืมนุษยศาสตร ์
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษา โดยส ารวจองคค์วามรูแ้ละทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้
ดงักล่าว 
                 Studies,analyses and discussions on specific topics in social sciences and/or 
humanities, depending on the agreement between lecturers and students; survey of knowledge 
and related theories. 
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สส.431 ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจีน 3 (3-0-6) 
SI  431 Security and Foreign Policy of China   

ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศจนีตัง้แต่ ค.ศ. 1949 บทบาทของตัวแสดงต่างๆ         
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่มผีลต่อความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ รวมทัง้ประเดน็ส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คงและการต่างประเทศของจนี 

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

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

     สถานการณ์ปัจจุบนัของความกดดนัทางด้านสิง่แวดล้อมในจนี ความเชื่อมโยงระหว่าง
การคุกคามสิง่แวดลอ้มและความอยูด่มีสีุขของมนุษย ์ความท้าทายในการเผชญิกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ในอนาคต การเตรยีมพรอ้ม การปรบัตวัและการยนืหยดักบัการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม 

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

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

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

 

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

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

สถานการณ์ปัจจุบนัของความกดดนัทางดา้นสิง่แวดลอ้มในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ความ
เชื่อมโยงระหว่างการคุกคามสิง่แวดล้อมและความอยู่ดมีสีุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชญิกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรบัตัวและการยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลง
สิง่แวดลอ้ม 

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

Development 
 

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

Development 
 

                 การเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันา การวางแผนและการตดัสนิใจ 
                   Understanding and utilization of information system for planning and decision making 
development. 
 
สส.444 สมัมนาอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา        3 (3-0-6)     
SI  444 Seminar on the Greater Mekong Subregion Studies  

ประเดน็ปัญหาหรอืประเดน็ที่น่าสนใจเกี่ยวการพฒันาและความเปลี่ยนแปลงกบัอนุภูมภิาค
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ลุ่มแม่น ้ าโขง ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและ
สิง่แวดลอ้มของกลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

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

 

 
สส.451 ประวติัศาสตร ์และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการสู่

พิพิธภณัฑ ์
                      3 (3-0-6)     

SI  451 Historical and Community Archaeology Management 
for Museology Integration 

 

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

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

ศกึษาและพฒันารปูแบบเทคโนโลยแีละสื่อในรปูแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์กบัการพฒันา
กจิกรรมการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

Study and develop various forms of technology and media for socio-cultural 
resources management 
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สส.454 สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
SI  454 Seminar on Socio - Cultural Resources Management  

ประเด็นปัญหาส าคญัหรอืประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม โดยการใช้แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่            
การน าเสนอประเดน็ปัญหาในรปูแบบเวทสีมัมนา รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการถกประเดน็
ปัญหาต่างๆ 

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

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

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

 
สส.462 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละแนวโน้มการจดัการ 3 (3-0-6) 
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ท่องเท่ียวในอนาคต 
SI  462 Creative Tourism and Trends of Tourism  
                  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ที่ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต  โดยใช้การ
ท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรปูแบบใหม่ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวใน
พืน้ทีเ่ป็นกรณศีกึษาวเิคราะห ์รวมถงึการพจิารณาแนวโน้มของรปูแบบของการท่องเทีย่วอื่นๆในอนาคต 
                  Study a trend of creative tourism; economic and socio-cultural change which 
impacts on new travel objectives at present and in the future; trends of travel activities focusing 
on direct cultural experience at the tourist attractions; trends of tourism and tourism 
management; creative tourism activities development process. 

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

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

น าเสนอ ร่วมแสดงความคดิเห็น และถกเถียงในประเด็นปัญหาส าคญัในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วรว่มสมยัในประเทศไทยและสากล ศกึษาดูงานในสถานทีก่รณศีกึษา พฒันาการศกึษาสู่งานวจิยั
เพื่อแสวงหาการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่ว ผ่านงานวจิยั การน าเสนอรปูแบบ
โพสเตอรแ์ละปากเปล่า สู่สาธารณะ    

Presentations, participations and debates on current topics of contemporary 
tourism development in Thailand and other countries; educational trip to the case-study area; 
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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 วฒันธรรมการด าเนินธรุกิจในจีน 3 (3-0-6) 
SI  471 Culture of Business Transactions in China  
                 แนวคดิ ปรชัญาและวฒันธรรมจนีทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อทศันคตใินการด าเนินธุรกจิของ
ชาวจนี การสรา้งความสมัพนัธใ์นการด าเนินธุรกจิระหว่างชาวจนีกบัชาวต่างชาต ิรวมทัง้การน าแนวคดิ
ระบบสงัคมนิยมแบบจนี (Socialism with Chinese characteristics) มาปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ  
                 Chinese notion, philosophy and culture that impact directly on attitudes of Chinese 
about doing business. Building business relationships between Chinese and foreigners. Applying 
Socialism with Chinese characteristics for doing business in China. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ความหมายและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี การจดัการและการส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี รวมไป
ถึงบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้ในและต่างประเทศจนี 

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร ์โดยเน้นศึกษาชวีติมนุษย์ที่สมัพนัธ์กบับรบิททางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้วรรณกรรมและ
ภาพยนตรใ์นฐานะศลิปะและสื่อมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมผ่านงาน
วรรณกรรมและภาพยนตร ์

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

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

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

แนวคดิและหลกันันทนาการ ได้แก่ ความหมาย พฒันาการ ประเภท และการจดักจิกรรม
นนัทนาการในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรบัใชใ้นการจดัการการท่องเทีย่ว 

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

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

ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมา รปูแบบ ของการบรหิารกจิกรรมและการฝึกอบรม 
เทคนิคการจดักจิกรรมและการฝึกอบรมรปูแบบต่างๆ การจดัอุปกรณ์และสถานที่  การประเมนิผลและ
การวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรมและฝึกอบรม การพฒันาทกัษะการน ากิจกรรมและการน าการอบรม 
ทกัษะวทิยากรหรอืกระบวนกร ทกัษะการเป็นผู้สอนงานและพี่เลีย้ง ตลอดจนทกัษะจ าเป็นของบุคคลใน
งานกจิกรรมและงานฝึกอบรม 

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

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

  ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่นักศกึษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา  
เพื่อคน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูตามระเบยีบวธิวีจิยั มกีารน าเสนอผลการศกึษาในรปูแบบของ
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ภาคนิพนธ ์

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

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

ชุมชนเมืองและชนบทในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิและสงัคม สุขอนามยั ตลอดจนวฒันธรรมและภมูปัิญญา รวมถงึแนวทาง
การเขา้มามสี่วนรว่มในการท างานกบัชุมชนในลกัษณะต่าง ๆ โดยนกัศกึษาจะตอ้งเขา้ไปใชช้วีติในชุมชน
และเสนอรายงาน  

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

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

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

      ปรชัญาและเป้าหมายของการจดัการศกึษาแบบสหกจิ การเตรยีมเอกสารสมคัรงานเกี่ยวกบั
จดหมายน าประวตัิประสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสอืรบัรอง การพฒันาทกัษะทางด้านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในสถานที่ท างาน และทกัษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกงานส าหรบัสหกจิศกึษา การเรยีนรูใ้น
วฒันธรรมองค์กรภายใต้ความหลากหลากและความเป็นพหุวฒันธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภยั และ
มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน  
       Philosophy and goals of cooperative education: preparation of necessary documents 
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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 สหกิจศึกษา 6 (0-12-0) 
SI  504 Cooperative Education  
                ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห น่ วย งาน  อ งค์ ก รห รือ สถ านป ระก อบก ารที่ ได้ ร ับ ม าต รฐ าน                      
โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง และได้รบัการดูแล ควบคุม              
โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และพนกังานพีเ่ลีย้ง  
                Students are required to work in a standard organization as a temporary member of 
staff for at least 1 6  consecutive weeks under supervision of an academic advisor and a job 
supervisor.  

 
 
 
 
 
3.2 ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคณุวฒิุของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

สาขาวชิาเอกจนีศกึษา 
1 3-9201-00918-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.พทิยา  สุวคนัธ ์ - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(สหวทิยาการ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2550) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ               
 (การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2540) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวนัออก (2536) 

2 3-1909-00215-
xxx 

อาจารย ์ 2. ดร.วาสนา ละอองปลวิ - Ph.D. (Human Geography) Durham 
University,UK (2012)  
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ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

 - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพฒันาสงัคม) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(2546) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(การเมอืงการปกครอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

3 3-7098-00137- 
xxx 

อาจารย ์ 3.ศวิรนิ  เลศิภษูติ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภมูภิาคศกึษา) 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2549) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ (การระหว่างประเทศ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

สาขาวชิาเอกอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
4 3-5201-00161-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.กนกวรรณ  
อู่ทองทรพัย ์

-Ph.D (International Study, Graduate 
School of Asia Pacific ) Waseda 
University ,Japan (2012) 
- Master of Business Administration  
Campbell University,USA (1999) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑติ 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2538) 

5 3-1206-00334-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมภิาคศกึษา)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2545) 
- รฐัศาสตรบณัฑติ  
(ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและระบบ
การเมอืงเปรยีบเทยีบ)  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2551) 
- ศกึษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสรมิสุขภาพและสุขศกึษา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2541) 

6 3-2699-00002-
xxx 
 

อาจารย ์ 3. ดร.ยิง่ลกัษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

- Ph.D. (Earth & Environment) 
 University of Leeds,UK (2014)  
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ            
 (การจดัการทรพัยากร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2545) 
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ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ(วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม)  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2542) 

สาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
7 3-5099-01302-

xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1. ดร.โขมส ี มภีกัด ี - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
(โบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2553) 
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2539) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2533) 

8 3-1022-01915-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2. เพญ็ศริ ิ พนัพา - พฒันาชุมชนมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (การพฒันาชุมชน) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2536) 
 
 

9 3-8601-00314-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 3. โอฬาร  รตันภกัด ี - อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทย)   
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2548) 
- อกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 )  
มหาวทิยาลยัศลิปากร (2543) 

สาขาวชิาเอกการพฒันาการท่องเทีย่ว 
10 3-9305-00367-

xxx 
 

อาจารย ์ 1. ชยัยุทธ   
ถาวรานุรกัษ์ 

- นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ  
(วาทวทิยา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2552) 
- นิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2547) 

11 3-8399-00454-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2. ถริวฒัน์  ตนัทนิส - ครศุาสตรมหาบณัฑติ  
(การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
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ล าดบั เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ 
ปีการศึกษาท่ีจบ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2541) 

12 
 

1-5499-00143-
xxx 

อาจารย ์ 3.วราพร  ขนัพล ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ         
(การสอนภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2557) 
ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2553) 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

 เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

1 3-1005-00730-
xxx 
 

อาจารย ์ 1. ดร.ถริวรรณ   
นิพฏิฐกุล 

- Ph.D. (Surface, Interface and 
Materials) 
University of Haute Alsace  , France 
(2000) 
- D.E.A.(Surface, Interface and 
Materials) University of Haute Alsace , 
France (1996) 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
(วทิยาศาสตรโ์พลเิมอร)์
มหาวทิยาลยัมหดิล (2537) 
- วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี   
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2534) 

2 3-8008-00029-
xxx 
 

รองศาสตราจารย ์ 2. ดร.สายฝน  สุเอยีนทร
เมธ ี

- Ph.D.(Bioresources Science)  
Mie University ,Japan (2017) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2540) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(ศกึษาศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(2536) 
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 เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุการศึกษา 

3 3-5212-00463-
xxx 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 3. ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ - Ph.D. (Social Welfare) Japan 
College of Social Work, Japan (2017) 
- สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาบณัฑติ (สงัคมวทิยา) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2549) 
- สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(2545) 

4 3 -201 -00565 -  
xxx 
 

อาจารย ์ 4.ดร.สุมติา สุภากรณ์ - Ph.D. (Educational and applied 
linguistics) Newcastle University,UK 
(2017) 
- ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ            
 (การสอนภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2546) 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2538) 

 
 
 
 
 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุ ต าแหน่งอ่ืนๆ /ประสบการณ์ 

1. ผศ.ดร.จฬุาพร  เอือ้รกัสกุล 
(อาจารยป์ระจ าภาควชิา
ประวตัศิาสตร ์  
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

- PhD. (International Relations) 
Australia National University 
   (ทุนรฐับาลออสเตรเลยี) พ.ศ. 2538 
-  รฐัศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ )จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2529 

- MA. (International Relations, 
International University of 
Japan)M.A. in Asia Studies , 
International United of Japan (ทุน

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                                                                                 
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ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุ ต าแหน่งอ่ืนๆ /ประสบการณ์ 

รฐับาลญีปุ่่ น) พ.ศ. 2531 
-  รฐัศาสตรบณัฑติ (ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2524 

2.ผศ.ดร.ชาญณรงค ์ศรสีุวรรณ 
(คณบดคีณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 

- Ph.D. (Architectural conservation and 
urban Design)  Universita’ Politecnica 
Delle Marche Ancona Italy 2554 
-   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม) มหาวทิยาลยัศลิปกร 2541 
- ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศลิปะไทย) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2535 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

สงัคมศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์แก่นกัศกึษา โดยเป็นการฝึกปฏบิตังิาน
ในชุมชน และหน่วยงานหรอืองคก์ร ซึง่จดัอยูใ่นรายวชิาเฉพาะ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
(1) นกัศกึษาสามารถน าความรูท้างทฤษฎไีปประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม 
(2) นักศึกษาได้รบัประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (Professional Experience) และเรยีนรู้

จากการปฏบิตังิานจรงิอย่างเป็นระบบ  
(3) นักศึกษาได้เรยีนรู้ในการท างานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจชวีติการท างานในชุมชนและ

วฒันธรรมองคก์ร 
(4) พฒันาบณัฑติใหม้คีุณภาพสงูและตรงตามความตอ้งการของตลาดงานมากยิง่ขึน้  
(5) ชุมชนและหน่วยงาน/องคก์รภายนอกมสี่วนร่วมกบัสถานศกึษา ในการผลติบณัฑติ         

ทีม่คีุณภาพ  
(6) นกัศกึษาเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม  
(7) นักศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงานและ              

การน าเสนอปากเปล่า 
         4.2 ช่วงเวลา  
          (1) การฝึกภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ชัน้ปีที่ 2 สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน  
(ฝึกในชุมชน)           
  (2) การฝึกภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ชัน้ปีที่ 3 สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ         
สหวทิยาการ หรอื ภาคเรยีนที ่2 ชัน้ปีที ่4 สส.504 สหกจิศกึษา (ฝึกในหน่วยงานหรอืองคก์ร) 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
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จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
 ขอ้ก าหนดในการท าภาคนิพนธ์หรอืสหกิจศกึษาต้องเป็นหวัขอ้ที่สอดคล้องกบัสาขาวชิาเอกที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ โดยนักศึกษาศึกษาเป็นรายบุคคล และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนดอยา่งเครง่ครดั  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา              

เพื่อค้นคว้า วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลตามระเบยีบวธิวีจิยั มกีารน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
ของภาคนิพนธห์รอืสหกจิศกึษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
(1) นกัศกึษามจีรรยาบรรณและจรยิธรรมทางวชิาการ 
(2) นกัศกึษาสามารถเลอืกและก าหนดประเดน็ในการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะหแ์ละเรยีบเรยีงขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
(4) นักศึกษามีความรบัผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าประเด็นที่สนใจตามระยะเวลา            

ทีก่ าหนด 
(5) นกัศกึษามคีวามสามารถในการสบืคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามระเบยีบวธิวีจิยั 
(6) นักศึกษาสามารถน าเสนอผลการศึกษาทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงานและ                

การน าเสนอปากเปล่า 
5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาที ่2 ชัน้ปีที ่4  
 
 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
       รปูแบบ  ภาคนิพนธ ์ จ านวน  4 หน่วยกติ 
      รปูแบบ  สหกจิศกึษา จ านวน 6 หน่วยกติ 
5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ และก าหนดชัว่โมง               

ใหค้ าปรกึษาตลอดภาคเรยีน  
5.6 กระบวนการประเมินผล   

(1) ประเมนิผลจากรายงานและการน าเสนอปากเปล่า 
(2) ประเมนิผลจากพฒันาการในการศกึษาคน้ควา้โดยอาจารยท์ีป่รกึษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
นักศึกษามีความสามารถคิดวิเคราะห์
และบูรณาการความรู้เชิงสหวทิยาการ
สงัคมศาสตร ์

-  ก าห นด ให้ มี ร าย วิช าที่ นั ก ศึกษ าต้ อ งค้ น ค ว้ า  วิจ ัย                 
ตามประเดน็ที่สนใจ โดยบูรณาการความรูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิ 

นักศกึษามภีาวะความเป็นผูน้ า มทีกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนก าหนดใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการน าเสนอ เพื่อเป็น
การฝึกใหน้กัศกึษาไดส้รา้งภาวะผูน้ าและการท างานรว่มกนั 
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- มกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตรให้นักศกึษาได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ว่มกนัและแสดงออกถงึภาวะความเป็นผูน้ า 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีความ
รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  

- มีการสอดแทรกประเด็นปัญหาทางสังคมในการเรียน          
การสอนและกจิกรรมต่างๆ เพื่อเป็นขอ้ขบคดิในการด ารงตน
เป็นนักศกึษาทีม่สี่วนรว่มและความรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

- ก าหนดใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน หน่วยงานและ
องคก์รทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

- มกีารก าหนดกตกิาในการเรยีนเพื่อสรา้งวนิัยในตนเองใหแ้ก่
นักศกึษา เช่น การเข้าเรยีนตรงเวลา การแต่งกายให้สุภาพ 
การส่งงานที่ได้รบัมอบหมายให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด และ
ความรบัผดิชอบต่อการใชท้รพัยส์นิส่วนรวม เป็นตน้ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทัว่ไป 
1.คณุธรรม จริยธรรม 
 (1.1)  ผลการเรียนรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
    (1) มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 
    (2) มคีวามเป็นธรรม 
    (3) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
    (4) มวีนิยั 
    (5) มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
    (6) มจีติอาสา 
 (1.2)  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     (1) เรยีนจากบทบาทสมมตแิละกรณีตวัอย่างทีค่รอบคลุมประเดน็ปัญหาดา้นคณุธรรม  
                        จรยิธรรม 
    (2) บรรยายและอภปิราย โดยสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในรายวชิา 
    (3) มอบหมายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
    (4) มอบหมายงานการศกึษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
    (5) กรณีศกึษาและการมสีว่นรว่มในการวเิคราะหแ์ละใหค้วามเหน็ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
    (6) การสอดแทรกคณุธรรมในรายวชิาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
    (7) จดักจิกรรมเสรมิและพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
    (8) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
    (9) จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
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    (10) จดักจิกรรมสง่เสรมิในเรือ่งความรบัผดิชอบทัง้ในชัน้เรยีน และนอกชัน้เรยีน 
    (11) แฟ้มสะสมงาน 
    (12) กรณีศกึษาการเป็นแบบอย่างทีด่ขีองวชิาชพีต่างๆ 
    (13) จดัโครงการพฒันาแนวคดิดา้นจติอาสา 
    (14) ก าหนดชัว่โมงกจิกรรมพฒันาจติอาสา 
 (1.3)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
         (1)  การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศกึษาประเมนิตนเอง เพือ่น อาจารย์ 
      -ก่อนเรยีน 
      -ระหวา่งเรยีน 
      -หลงัการเรยีน/กจิกรรม 
     (2) ประเมนิโดยการสะทอ้นความคดิเหน็ของตนเองและผูอ้ื่น 
      (3) ประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิ 
     (4) นกัศกึษาท าบนัทกึประสบการณ์จากการเรยีนในชัน้เรยีน และประสบการณ์จากสงัคม 
     (5) การมสีว่นรว่มและการพฒันาตนเองก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน  
      (6) ประเมนิจากภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
      (7) ประเมนิจากระยะเวลาในสง่งานตามก าหนด 
      (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและการสง่งานตามก าหนดระยะเวลา  
      (9) ประเมนิโดยใชก้ารสงัเกต 
      (10) ประเมนิการมสีว่นรว่มและการพฒันาตนเอง 
2.ความรู้ 
 (2.1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
    (2)  สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
    (3)  สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎไีปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเเหมาะสม 
    (4)  สามารถบรูณาการความรูแ้ละศาสตรต์่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 
 (2.2 ) กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  การบรรยาย/อภปิรายในการใหค้วามรูใ้นทฤษฎคีวามรู ้
    (2)  การสอนแบบบรูณาการความรูข้องศาสตรต์่างๆทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
    (3)  การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษา 
    (4)  การท าแผนทีค่วามคดิ 
    (5)  ใหม้กีารคดิวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา/คดิวธิแีกปั้ญหา 
    (6) เน้นการสอน การเรยีนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (7) การท ารายงาน/โครงงาน 
    (8) การระดมสมองเพือ่การเรยีนรู ้ตลอดจนการน าไปประยุกตใ์ช ้
    (9) การศกึษาดว้ยตนเองเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องศาสตรต์่างๆ 
 (2.3)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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    (1)  การท ารายงานและการน าเสนองาน 
    (2)  การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ดยการสอบ 
    (3)  การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
    (4)  การสง่งานและการน าเสนองาน 
    (5)  การน าเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา 
    (6)  แบบฝึกหดั 
    (7)  การประเมนิผลสมัฤทธิ ์โดยการสอบ การท ารายงาน 
    (8)  ประเมนิโดยการสอบ /แนวความคดิ และความเขา้ใจ 
    (9)  ประเมนิโดยการสอบ /แนวความคดิ และความเขา้ใจ 
3.ทกัษะทางปัญญา 
 (3.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (1) สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ 
    (2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมนิทางเลอืก และเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปัญหาและผล
การตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
    (3) มคีวามคดิรเิริม่อย่างสรา้งสรรค ์และมคีวามคดิในเชงิบวก 
    (4) มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (3.2)  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (1)  การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (2)  กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรปุความรูจ้ากความคดิทีไ่ดเ้รยีน 
    (3)  การระดมสมอง 
    (4)  การแสดงบทบาทสมมต ิ
    (5)  จดักจิกรรรมการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
    (6)  ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอย่างน้อย 1 กจิกรรม/วชิา 
    (7)  การจดัการเรยีนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (8)  กระบวนการเรยีนการสอนแบบใหส้มัผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)  ลงมอืปฏบิตัใินการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
(10) จดักจิกรรมสง่เสรมิใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์ 
(11) บรรยาย/อภปิราย 
(12) การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทศันะความคดิเชงิบวกในมมุมองของผูเ้รยีน และสงัคม 
(13) การเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 (3.3) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (1)  การประเมนิการคดิวเิคราะห ์แกไ้ขปัญหา 
    (2)  การจดัระบบความคดิ 
    (3)  การประเมนิจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
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    (4)  การวเิคราะหก์รณีศกึษา 
    (5)  โครงงาน/ผลงาน 
    (6)  การทดสอบ/การสอบเกีย่วกบัระบบความคดิ ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
    (7)  การมสีว่นรว่มในการวเิคราะหปั์ญหาและการเสนอแนวทาง 
    (8)  การประเมนิแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศกึษาประเมนิตนเอง เพือ่น อาจารย์ 
     -ก่อนเรยีน 
     -ระหวา่งเรยีน 
     -หลงัการเรยีน/กจิกรรม 
    (9)  การประเมนิจากรายงาน 
4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 (4.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
    (1) รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
    (2) มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
    (3) มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
    (4) มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรบัตวั การควบคมุอารมณ์และความ
อดทน 
    (5) ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
 (4.2)  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
    (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
    (2)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูปั้ญหาต่างๆ 
    (3)  การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในเรือ่งภาวะผูน้ า 
    (4)  การสอนแบบกลุ่มรว่มมอื 
    (5)  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการพึง่ตนเอง 
    (6)  การสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
    (7)  การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 
    (8)  การบรรยาย/การอภปิราย ยกตวัอย่างผลกระทบในเรือ่งสทิธ ิเสรภีาพ 
    (9)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรูปั้ญหาของชุมชนของผูเ้รยีน 
    (10) สอนและฝึกปฎบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพ
หลกัความเสมอภาค การเคารพกตกิา 
 (4.3)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
    (1)  ประเมนิจากการสงัเกต พฤตกิรรม 
    (2) ประเมนิความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาท
ภาวะผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
    (3) นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
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    (4) ประเมนิตามใสภาพจรงิจากผลงาน 
    (5) ประเมนิจากการมสีว่นรว่ม การยอมรบัการแสดงออกในเรือ่งการใชส้ทิธเิสรภีาพ 
    (6) ประเมนิจากผลงาน/รายงาน/ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    (1) มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    (2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใชใ้นการสือ่สาร
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
    (3) มทีกัษะในการคดิค านวณ 
    (4) มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ เกบ็รวบรวมขอ้มลูและน าเสนอ
ขอ้มลู 

 (5.2)  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  บรรยาย /อภปิราย 
    (2) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
    (3) การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
    (4) การน าเสนอ/รายงานหน้าชัน้ เรยีน 
    (5) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารทีห่ลากหลาย 
    (6) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคดิค านวณ จากการยกตวัอย่าง 
    (7) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
    (8) การใชก้รณีศกึษาเชงิคณิตศาสตร ์สถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการน าเสนอขอ้มลู 
    (9) การท าวจิยั 
 
 (5.3)  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  การประเมนิผลงาน/โครงการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2)  การประเมนิทกัษะการสือ่สาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน 
(3)  การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4)  การประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการสอบ 
(5)  การท ารายงาน/โครงงาน 

2.2  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) มวีนิัย มคีวามตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององค์กร

และสงัคม 
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(2) มีความซื่ อสัตย์สุจริต  และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน 

(3) มคีวามรบัผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม และมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมสาธารณะ 

(4) มคีวามเคารพในสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
2.2.1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดกติกาในการเรยีนการสอนเพื่อสร้างความมีวินัยแก่นักศึกษา เช่น          

การเขา้เรยีนตรงเวลา การแต่งกายใหสุ้ภาพ การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รงตามเวลาทีก่ าหนด  เป็นตน้ 
(2) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และ            

การค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเน้นย ้าจรยิธรรมทางวชิาการ การยกตวัอย่างบุคคลที่ เป็น
แบบอยา่ง และยกยอ่งชมเชยนกัศกึษาทีม่คีุณธรรมจรยิธรรมในดา้นนี้ เป็นตน้ 

(3) ก าหนดให้นักศกึษามกีารท างานเป็นกลุ่ม โดยมกีารแบ่งงานกนัท า เพื่อให้
นักศึกษารูจ้กัรบัผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม นอกจากนี้มกีารส่งเสรมิให้
นกัศกึษาท ากจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์นอกหอ้งเรยีน 

(4) เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็ รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

2.2.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมนิความมวีนิัยของนักศกึษาจากการตรงต่อเวลาในการเขา้ห้องเรยีน 

การส่งงานตามระยะเวลาทีม่อบหมาย และการเขา้รว่มกจิกรรม 
(2) ประเมนิความซื่อสตัยส์ุจรติจากการไม่ทุจรติในการสอบ และจากผลงานที่

ไดร้บัมอบหมาย เช่น การอา้งองิในรายงานวชิาการ และการไมค่ดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  
(3) ประเมนิความรบัผดิชอบในหน้าทีแ่ละการมสี่วนรว่มในการท างานจากงานที่

ไดร้บัมอบหมาย และความพรอ้มเพรยีงในการเขา้รว่มกจิกรรม 
(4) ประเมนิการเคารพสทิธแิละการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นจากการสงัเกต

พฤตกิรรมของนกัศกึษาทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 
2.2.2 ด้านความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มคีวามรูใ้นเชงิสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
(2) มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแกไ้ขปัญหา  
2.2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยายภายในชัน้เรยีนและการถามตอบ 
(2) มอบหวัขอ้เรือ่งใหค้น้ควา้และท ารายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
(3) ท ารายงานเปรยีบเทยีบความรูจ้ากหอ้งเรยีนกบัการท างานจรงิ ภาคปฏบิตัิ 
(4) ใหน้กัศกึษาศกึษาคน้ควา้วจิยัโดยอสิระในประเดน็ทีส่นใจ 
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(5) อภปิรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนที่ยดึผู้เรยีน
เป็นศูนยก์ลาง 

(6) การศกึษานอกสถานทีแ่ละท ารายงาน 
(7) สอนโดยการสาธติและฝึกปฏบิตั ิ
(8) สอนโดยการตวิ (Tutorial group) 
2.2.2.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบทฤษฎแีละปฏบิตัโิดยการสอบยอ่ยและใหค้ะแนน 
(2) ทดสอบโดยการสอบขอ้เขยีนกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมนิผลจากการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(4) ประเมนิจากรายงานทีค่น้ควา้และการน าเสนอปากเปล่า 
(5) ประเมนิจากกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

2.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสบืค้น ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการท าความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์หรอืแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อยา่งเป็นระบบ 
(3) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเพื่อใชใ้นการท างานและการแก้ไขปัญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2.2.3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทาง 

           ปัญญา 
(1) การศกึษาเฉพาะกรณีทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์ทางสงัคม 
(2) การอภปิรายกลุ่ม 
(3) การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้  
(4) การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีวามส าเรจ็ในอาชพี 
(5) ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 
2.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) ประเมนิผลจากผลงานทีม่อบหมายใหท้ า 
(2) การสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบปากเปล่า  
(3) การเขยีนรายงาน  
(4) ประเมนิจากกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

2.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและ 

            ความสามารถในการรบัผิดชอบ 
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(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรอืผูต้าม 

(2) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าทัง้ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
(3) สามารถเป็นผู้รเิริม่น าเสนอประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(4) มคีวามรบัผิดชอบในการพัฒนาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชีพ

อยา่งต่อเนื่อง 
(5) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานได้

เป็นอยา่งด ีและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
2.2 .4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ   
(1) มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่มและมกีารแบ่งงานกนัท าอย่างชดัเจน 
(2) จดัการเรยีนการสอนโดยให้นักศึกษามกีารท างานที่ต้องประสานกบัผู้อื่น  

หรอืตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลอื่นหรอืผูม้ปีระสบการณ์  
(3) จดัการเรยีนการสอนโดยให้มกีารฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัใินหน่วยงาน /

องคก์ร หรอืชุมชน  
(4) จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรใหน้กัศกึษามทีกัษะทางวชิาการและวชิาชพี 
2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา              

ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการได้ร ับ             

การยอมรบัจากเพื่อนรว่มงานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
 

2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร การศกึษาคน้ควา้ และ
การน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล        
การแปลความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู  

(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห ์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้มกีารศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครือ่งมอื 

(2) จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรโดยฝึกทกัษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

(3) จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขยีนภาษาต่างประเทศ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ การเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้ 

(2) ประเมนิจากผลการเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรแ์ละสถติิ 
(3) ประเมนิจากความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทกัษะ

การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   

ผลการเรยีนรูใ้นตารางมดีงันี้            
 3.1 ผลการเรียนรู้ของวิชาศึกษาทัว่ไป 
  3.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
         (1) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
                (2) มคีวามเป็นธรรม 
       (3) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
       (4) มวีนิยั 
       (5) มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
       (6) มจีติอาสา 
    3.1.2  ด้านความรู้ 
      (1) มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
      (2) สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
      (3) สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
      (4) สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

   3.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
      (1) สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
      (2) สามารถวเิคราะหปั์ญหา ประเมนิทางเลอืก และเสนอแนะวธิกีารแกไ้ข
ปัญหาและผลการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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      (3) มคีวามคดิรเิริม่อยา่งสรา้งสรรค ์และมคีวามคดิในเชงิบวก 
      (4) มคีวามใฝ่รู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
   3.1.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
      (1) รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและยอมรบัความแตกต่าง 
      (2) มคีวามเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
      (3) มคีวามรบัผดิชอบในงาน ในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
      (4) มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ มคีวามสามารถในการปรบัตวั การควบคุมอารมณ์
และความอดทน 
      (5) ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื่น และมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
   3.1.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      (1) มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
      (2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้น
การสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
      (3) มทีกัษะในการคดิค านวณ 
      (4) มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรแ์ละสถติ ิเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
น าเสนอขอ้มลู 

3.2  ผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 
        3.2.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

 (1) มวีนิัย มคีวามตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององค์กร
และสงัคม 

(2) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
ส่วนตน 
 

(3) มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และมสี่วนรว่มใน 
กจิกรรมสาธารณะ 

(4) มคีวามเคารพในสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  3.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มคีวามรูใ้นเชงิสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
(2) มคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแกไ้ขปัญหา 

  3.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการท าความ 

เขา้ใจปรากฏการณ์หรอืแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 
(2) สามารถคดิวเิคราะหเ์ชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง 
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เป็นระบบ 

(3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะเพื่อใชใ้นการท างานและการแกไ้ขปัญหา 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

3.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา 

สถานการณ์ ต่างๆ ในกลุ่ม ทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรอืผูต้าม 
(2) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าทัง้ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
(3) สามารถเป็นผูร้เิริม่น าเสนอประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ 

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพี                

อยา่งต่อเนื่อง 
(5) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานได ้           

เป็นอยา่งดแีละมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป  
 3.2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร การศกึษาคน้ควา้  

และการน าเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(2) สามารถใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินการประมวลผล            

การแปลความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 
(3) สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง การพดู การอ่านและการเขยีนอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชาศึกษาทัว่ไป  (Curriculum Mapping)              
  ความรบัผดิชอบหลกั          ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป      
-หมวดสงัคมศาสตร ์                        
มธ.100   พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม                              

มธ.101   โลก อาเซยีน และไทย                           
มธ.109 นวตักรรมกบักระบวนคดิ
ผูป้ระกอบการ                        

มธ.121   มนุษยก์บัสงัคม                        
มธ.122   กฎหมายในชวีติประจ าวนั                        
มธ.124   สงัคมกบัเศรษฐกจิ                        
อซ.125     ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัอาเซยีน                        

-หมวดมนุษยศาสตร ์      
มธ.102   ทกัษะชวีติทางสงัคม                        
มธ.108 การพฒันาและจดัการตนเอง                        
มธ.111   ประเทศไทยในมติทิาง   
ประวตัศิาสตรส์งัคม และวฒันธรรม 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
มธ.116   มนุษยก์บัศลิปะ ทศันศลิป์ ดนตร ี 
และวรรณกรรม                        

มธ.117   พฒันาการของโลกสมยัใหม่                        

-หมวดวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      
วิทยาศาสตร ์                        
มธ.103  ชวีติกบัความยัง่ยนื                        
มธ.107  ทกัษะดจิทิลักบัการแกปั้ญหา                        

มธ.143  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม                        

-คอมพิวเตอร ์                        
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรม
เบือ้งตน้ 

      
 
      

  
  

 
 
  

 
   

 
 
 
 
 

-หมวดภาษา                        
มธ.050   การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ    
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ
ส่ือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
มธ.104   การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างม ี
วจิารณญาณ 

      
 
 
            

 
 

   

มธ.105  ทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ                        
มธ.106  ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสือ่สาร         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 

 หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั    หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส. 110 การคน้ควา้และเขยีน
รายงานวชิาการ    

 
        

 
 

 
 

 
 

    

สส.110 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบ 
เขม้    

 
         

 
 

 
 
 

  

วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา                  
สส.202 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์
                  

ส ส .2 0 3 เศ รษ ฐศ าส ต ร์ เพื่ อ ส ห
วทิยาการ 

                 

สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.205 การบริหารธุรกิจเพื่ อสห
วทิยาการ                  

สส.206  สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา                  
สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมาย
เบือ้งตน้ 

                 

สส.208 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสห
วทิยาการ                  

สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทาง
สงัคมศาสตร ์                  

วิชาแกน กลุ่มวิชาภาษา 
ส ส .2 1 1ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ส าห รับ
สงัคมศาสตร ์                  

สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                  
สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1                  

สส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2                  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
วิชาแกนกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัสหวิทยาการ 
สส .501 กระบวนการท างานใน
ชุมชน 

                 

สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัิ
สหวทิยาการ 

                 

สส.500 ภาคนิพนธ ์                  
สส.503 การเตรยีมความพรอ้ม 
สหกจิศกึษา                  

สส.504 สหกจิศกึษา                  
วิชาเอกร่วม 
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ                  
สส.322  เอเชยีในบรบิทโลก                  
สส .323 เศ รษ ฐศาสต ร์ระห ว่ าง
ประเทศ 

                 

สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา                  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม                  
สส.326 การบรหิารและการจดัการ
องคก์ร                  

วิชาเอกจีนศึกษา 
สส.331 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั                  
สส.332 การอ่านภาษาอังกฤษด้าน
จนีศกึษา                  

สส .333 ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมจนี 

                 

สส.334 การเมืองและการปกครอง
จนี                  

สส.335 จนีในเศรษฐกจิโลก                  
สส.336 สงัคมและวฒันธรรมของจนี
รว่มสมยั 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.431 ความมัน่คงและนโยบาย
ต่างประเทศของจนี 

  
 
               

สส.432 จนีกบัความท้าทายทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม                  

สส.433 จนีโพ้นทะเล : การย้ายถิ่น 
อตัลกัษณ์ และโลกาภวิตัน์                  

สส.434 สมัมนาจนีศกึษา                  
วิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
สส .341 ก ารอ่ านภาษ าอังกฤษ
เฉพาะเรือ่งอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

 
   

    
   

     
   

 
 
 

  

สส .342 การเคลื่อนย้ายและการ
อพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แมน่ ้าโขง 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.343 การเมืองการปกครองของ
กลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขง 

                 

สส.344 สังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศในอนุภุมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขงรว่มสมยั 

                 

สส.345 การค้าและการลงทุนของ
กลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขง 

                 

สส.346 อนุภุมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงใน
บรบิทโลก 

 
     

   
     

      
  

สส.441 อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกับ
ความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม                  

สส.442 การพฒันาและการจดัการโล
จสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.443 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
พฒันาในอนุภุมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

                 

สส.444 สมัมนาอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขงศกึษา                  

วิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
สส.351 คตชินสรา้งสรรค ์                  
สส.352 กลุ่ม องค์กร และเครอืข่าย
ทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม 

                 

สส.353 การสื่อสารเพื่อการจดัการ                  
สส.354 การพัฒนาทุนมนุษย์และ
ผูป้ระกอบการทางสงัคม 

                 

สส.355 ลา้นนาศกึษา                  
สส.356 การจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี
ชุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ ์                  

สส.452 อุตสาหกรรมวฒันธรรม                  
สส.453 เทคโนโลยีกับการจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

                 

ส ส .4 5 4  สั ม ม น า ก า ร จั ด ก า ร
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม                  

วิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในบรบิทแห่งยคุโลกาภวิตัน์ 

   
   

   
     

     
  

 
 

สส.362 ภูมิศาสตร์และทรพัยากร
การท่องเทีย่ว 

                 

สส.363 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว                  
สส.364 การจดัการธุรกิจท่องเที่ยว
รว่มสมยั                  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส .365 งานมัคคุ เทศก์ กับ ก าร
ท่องเทีย่วในอาเซยีน 

                 

สส.366 นโยบายการวางแผนและ
การจดัการการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

                 

สส .461 กฎหมายส าห รับ ธุ รกิ จ
บรกิารและการท่องเทีย่ว 

                 

สส.462 การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
และแนวโน้มการจดัการท่องเที่ยวใน
อนาคต 

 
     

    
      

   
 

 
 

 
 

ส ส .4 6 3  เท ค โน โล ยีกั บ พ ล วัต
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

                 

สส .464 สัมมนาการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
วิชาเลือก 
สส.371 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารใน
องคก์ร                  

สส.372 ภาษาจนีเพื่อการสมคัรงาน                  

สส.373 การพฒันาเมอืงและชนบท
ในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม้น ้า
โขง 

                 

สส .374  มห าอ าน าจกั บ เอ เชี ย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

                 

ส ส .3 7 5  ป ร ะ ช า สั ง ค ม แ ล ะ
ประชาธปิไตยทอ้งถิน่                  

สส .376หลักการสื่ อสารระหว่ าง
วฒันธรรม 

                 

สส.377 ภาษาอังกฤษเพื่ อธุรกิจ
ท่องเทีย่ว                  
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
ส ส .3 7 8  จ รรย าบ รรณ วิ ช าชี พ
มคัคุเทศก ์

                 

สส.471 วฒันธรรมการด าเนินธุรกิจ
ในจนี                  

สส.472 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของจนี                  

สส.473 รฐั ชาตพินัธุแ์ละโลกาภวิตัน์                  
สส .474 การท่ องเที่ ยวใน เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

  

   
  

      

  

 
 

 
 

สส.475 มนุษย ์สงัคมและวฒันธรรม
ในวรรณกรรมและภาพยนตร ์

                 

สส.476 ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน์                  
สส.477 หลักนันทนาการเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.478 การบรหิารกจิกรรมและการ
ฝึกอบรม                  

วิชาเลือกเสรี 
สส.381 เพศสภาวะและเพศวถิ ี                  
สส.382 ศลิปะจนี                  
สส .383ภ าษ าอังก ฤษ เพื่ อ ก าร
ประกอบอาชพี                  

สส .384  ก ารพัฒ น าทักษ ะก าร
น าเสนอขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์

 
 

 
    

 
 

 

 

 
  

     
   

  
 

 
ส ส .3 8 5 ป ร ะ เด็ น ปั จ จุ บั น ด้ า น
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ                

 

 
 

สส.386 ศลิปะกบัการจดัการ                  
สส.387 สวสัดกิารสงัคมศกึษา                  
สส.388 ภมูทิศัน์วฒันธรรม 
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รายวิชา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะในการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
สส.389สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์                  
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
1.2  การวดัผลการศกึษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มชีื่อและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยวชิา ดงันี้ 

 
ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
(1) ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาที่จะต้องท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั และ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์ซึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

(2) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายใน
สถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

(3) การทวนสอบในระดบัรายวชิาใหน้กัศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา 
มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการส ารวจ

สมัฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลส ารวจที่ได้ย้อนกลบัมา
ปรบัปรุงกระบวนการการเรยีนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของ
หลกัสตูรและหน่วยงานโดยองคก์รภายนอก โดยการส ารวจอาจจะด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา            
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิต       
ในการประกอบอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ เป็นตน้ 

(3) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมโีอกาส
ในระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบตัิดา้นอื่นๆ ของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
และเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ๆ 

(4) การประเมนิจากบณัฑติที่ไปประกอบอาชพี ในแง่ของความพรอ้มและความรูจ้าก
สาขาวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้สาขาอื่นๆ ทีก่ าหนดในหลกัสูตร ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ 
รวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
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(5) ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ              
การพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 

(6) ผลงานของบัณฑิตที่วดัเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
รางวลั จ านวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชพี จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ และ
จ านวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รทีท่ าประโยชน์ต่อสงัคม เป็นตน้ 
 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

 3.1 ไดศ้กึษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้ง องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร โดยมี
หน่วยกติสะสมไมต่ ่ากว่า 130 หน่วยกติ  

 3.2 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 คะแนน)  
 3.3 ตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ าหนด 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย           
ของมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน รวมทัง้มกีารประเมินประสิทธิภาพการสอน            
อยา่งสม ่าเสมอ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบรหิารวิชาการของวทิยาลยั และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศกึษาทีว่ทิยาลยัตอ้งด าเนินการ และภาระงานทีอ่าจารยท์ุกคนตอ้งรบัผดิชอบ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(1) ส่งเสรมิอาจารยใ์หเ้พิม่พูนความรู ้และประสบการณ์เพื่อพฒันาการสอนและการวจิยั

อย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สนับสนุนการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์รต่าง ๆ 
การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

(2) เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการสู่สงัคม 
(2) กระตุน้อาจารยใ์หผ้ลติผลงานทางวชิาการ 
(3) ส่งเสรมิการท าวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละบรูณาการในการเรยีนการสอน 
(4) ส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างคณาจารยเ์พื่อสรา้ง

ชุมชนทางวชิาการ 
(5) สรา้งความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1.การก ากบัมาตรฐาน  
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
     หลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร จ านวน 12 คน ดงัต่อไปนี้ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พทิยา  สุวคนัธ์ 
2.ศาสตราจารยธ์รียุทธ  บุญม ี
3.อาจารยช์ติวร  วราศริพิงศ์ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
1.อาจารย ์ดร.วาสนา  ละอองปลวิ 
2.ผูช้่วยศาสตราจารยธ์รีภทั  ชยัพพิฒัน์ 
3.อาจารย ์ดร.ยิง่ลกัษณ์  กาญจนฤกษ์ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โขมส ี มภีกัด ี
2.รองศาสตราจารย ์ดร.สายฝน  สุเอยีนทรเมธ ี
3.ผูช้่วยศาสตราจารยโ์อฬาร  รตันภกัด ี
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
1.อาจารยช์ยัยทุธ  ถาวรานุรกัษ์ 
2.ผูช้่วยศาสตราจารยถ์ริวฒัน์  ตนัทนิส 
3.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ   อู่ทองทรพัย ์

เนื่ องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงสามารถที่จะเป็น
อาจารย์ประจ าได้มากกว่า 1 หลกัสูตร คือรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธ ีซึ่งมชีื่อเป็น
อาจารยป์ระจ าในอกีหลกัสูตรหนึ่งของวทิยาลยั นัน่คอื หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปรชัญา 
การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์และเมื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรคอื อาจารยส์ุทราสนิี จ าปาจ ีไดล้าออกจาก
การเป็นอาจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หลกัสูตรก็ได้มกีารด าเนินการปรบัเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรใหค้รบตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้โดยมอีาจารยช์ยัยทุธ ถาวรานุรกัษ์ มาแทน 
 

2. คณุสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
    อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบั ปรญิญาโท 
3.การปรบัปรงุหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีการ
ด าเนินการปรบัปรงุ 
     ด าเนินการปรบัหลกัสูตรเนื่องจากมกีารจดัการเรยีนการสอนครบตามระยะเวลาที่ก าหนด (5 ปี)            
คอืหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2561 ซึ่งมกีาร
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ด าเนินการปรบัหลกัสูตรผ่านการสมัมนาหลกัสูตรโดยมอีาจารย์ประจ าหลกัสูตรทัง้หมดเข้าร่วมการ
สมัมนาเพื่อปรบัปรุงด้านเนื้อหา รูปแบบการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง GREATS  และ 
Active Learning จากนัน้มกีารนัดประชุมหารอือีกครัง้เพื่อพจิารณาก าหนดผู้สอนและจดัท าค าอธบิาย
รายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้นี้หลกัสตูรดงักล่าวไดร้บัมติเหน็ชอบดงัต่อไปนี้ 
            1.คณะกรรมการฝ่ายวชิาการพจิารณา ครัง้ที ่7/2560 วนัที ่23 มถุินายน 2560  
            2.คณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 
        ทัง้นี้ เล่มหลักสูตรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและจะส่งรูปเล่มไปยังฝ่ายวิชาการ
มหาวทิยาลยัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหาเพื่อจกัไดข้อความเหน็ชอบต่อสภามหาวทิยาลยัและ
สกอ.ในล าดบัต่อไป 
 
2. บณัฑิต 
    ภาวะการได้งานท าของบณัฑิตภายในระยะ  1  ปี หลงัส าเรจ็การศึกษา 
    วนัท่ีส ารวจ ณ วนัท่ี 15  กรกฎาคม 2560 

ข้อมลูพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบณัฑติทัง้หมด 123 100 
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจ 104 84.55 
จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหลงัส าเรจ็การศกึษา (ไมน่บัรวมผู้
ประกอบอาชพีอสิระ) 

 
 

 

- ตรงสาขาทีเ่รยีน 65 62.50 
- ไมต่รงสาขาทีเ่รยีน 6 5.77 

จ านวนบณัฑติทีป่ระกอบอาชพีอสิระ 4 3.85 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา - - 
จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่อ 10 9.62 
จ านวนบณัฑติทีอุ่ปสมบท -  
จ านวนบณัฑติทีเ่กณฑท์หาร 1 0.96 
 

          การวิเคราะหผ์ลท่ีได้    
วเิคราะหจ์ากขอ้ภาวะการมงีานท าของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รุ่นปีการศกึษา 2558 มบีณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาทัง้หมด จ านวน 123 คน และมผีู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.55 ซึ่งเป็นผู้ที่มงีานท าแล้ว 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.70 และเป็นผู้ที่ยงัไม่มงีานท าจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 เป็นผู้ที่ได้เงนิเดือนตาม เกณฑ ์
(12,850) จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.64 และเงนิเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 17,006.54 บาท  
 เมือ่เทยีบกบัรุน่ปีการศกึษา 2557 พบว่าบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา ทัง้หมด 143 คน และมี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.31 ซึง่เป็นผูท้ีม่งีานท าแลว้ 116 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.67 และเป็นผูท้ีย่งัไม่ไดท้ างานจ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 เป็นผูท้ีไ่ดเ้งนิเดอืนตามเกณฑ ์
(12,850) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.57 และเงนิเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 16,836.64 บาท 
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 สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าบณัฑติรุน่ปีการศกึษา 2558  มอีตัราเงนิเดอืนเฉลี่ยเพิม่มากขึน้  
3. นักศึกษา 
1. การรบันักศึกษา  
           หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์มขี ัน้ตอนการรบัเขา้นักศกึษา 
ดงัต่อไปนี้  
          1. หลกัสูตรมกีารวางแผนในการรบัเขา้โดยตัง้เป้าหมายการรบัเขา้ศกึษาประจ าปี 2559 จ านวน 
150 คน โดยแบ่งเป็น ระบบคดัเลอืกตรง 75 คน และระบบ Admissions จ านวน 75 คน 
          2. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานในกระบวนการรบัเขา้นกัศกึษา เพื่อใหม้คีวาม
เหมาะสม น่าเชื่อถอื และโปรง่ใส ดงันี้  
              2 .1  กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโครงการรับนักศึกษาเข้า ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง (โครงการรบัตรง) ประจ าปีการศกึษา 2559  
              2.2 กรรมการพจิารณาเกณฑก์ารคดัเลอืกผลคะแนนขัน้ต ่าโครงการรบันักศกึษาเขา้ศกึษาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง (โครงการรบัตรง) ประจ าปีการศกึษา 2559   
              2.3 กรรมการสอบสมัภาษณ์โครงการรบันักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนยล์ าปาง (โครงการรบัตรง)  ประจ าปีการศกึษา 2559  
              2.4 กรรมการสอบสมัภาษณ์การคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา (Admissions) 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
          3. คุณสมบตักิารคดัเลอืก  
          ได้มกีารก าหนดเกณฑ์การรบันักศึกษาโดยมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัสูตรที่เปิด
สอน โดยมุง่เน้นความรูใ้นดา้นสงัคมศาสตร ์ดงันี้ 
              3.1 ระบบคดัเลอืกตรง 
                    เกณฑก์ารรบัเขา้ศกึษาระบบคดัเลอืกตรง 
                     1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่า
และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศกึษา ชัน้ ม.4- ม.6 (ภาค 1) ไม่ต ่ากว่า 2.50 (คดัเลอืก
รอบที ่1)  
                       2. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่า
และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 6 ภาคการศกึษา ชัน้ ม.4- ม.6 ไมต่ ่ากว่า 2.50 (คดัเลอืกรอบที ่2) 
                       3. ผลการเรยีนเฉลีย่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
ค่าน ้าหนกั 20 % 
                4. ผลคะแนนสอบ GAT (รหสั 85)  ค่าน ้าหนกั 40 % 
                5. คะแนนสอบวชิาสงัคมศกึษา  ค่าน ้าหนกั 20  % 
               6. คะแนนสอบวชิาความรูท้างสงัคมศาสตร ์ค่าน ้าหนกั 20 % 
             3.2 ระบบ Admissions  
                    เกณฑร์บัเขา้ศกึษาระบบ Admissions  
                    1. ผลการเรยีนเฉลีย่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPAX)    ค่าน ้าหนกั 20 % 
                    2. ผลการสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิัน้พืน้ฐาน (ONET)  ค่าน ้าหนกั 30 % 
                    3. ผลการทดสอบวดัความถนดัทัว่ไป (GAT)                  ค่าน ้าหนกั 50 % 
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การน าคะแนน GAT มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) โดยต้องมคีะแนนสอบตามเกณฑ์องค์ประกอบการคดัเลอืกและ
ผลทดสอบมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
                     4. มกีารรบัสมคัรตามวนัและเวลาทีป่ระกาศไว ้พรอ้มเกณฑก์ารรบัเขา้ศกึษา โดยระบบ
รบัตรงจะมีการจดัสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะเป็นผู้ด าเนินการและมีการก ากับจาก
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ส าหรบัระบบกลาง (Admissions)                
กด็ าเนินการตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
                    5. รบันกัศกึษาเขา้ตามระบบของมหาวทิยาลยัก าหนด 
                    หลงัจากรบันักศกึษาเขา้มาแลว้โครงการฯไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจในกระบวนการ
รบัเขา้ศกึษาโดยมกีลุ่มเป้าหมายคอืนักศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีร่บัเขา้ในปีการศกึษา 2559 และน าขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวเขา้หารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
              1.การรบัเข้านักศึกษาของหลกัสูตรในปีการศึกษา 2559 ได้จ านวนนักศกึษาที่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรบั ดงันัน้หลกัสูตรจงึไม่ได้มกีารเตรยีมความพร้อมทางการ
เรยีนเพื่อการพฒันานักศกึษาจนมคีุณสมบตัคิรบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าเพื่อใหส้ามารถเรยีนในหลกัสูตรไดจ้น
ส าเรจ็การศกึษาแต่อย่างไรกต็ามหลกัสตูรไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นของทกัษะดา้นภาษาองักฤษ จงึได้
จดัโครงการอบรมเสรมิความรูภ้าษาองักฤษระหว่างปีการศกึษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาชัน้ปีที ่
1 ไดเ้ตรยีมความพรอ้มและพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหม้ศีกัยภาพมากยิง่ขึน้  
             2.วนัปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ไดม้กีารจดัใหน้ักศกึษาชัน้ปีที ่1 ทุกคนเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อรบัทราบข้อมูลเกี่ยวกบัการวางแผนในการเรยีนการสอนตลอด 4 ชัน้ปี และสอบถามหรอืปรกึษา
อาจารยท์ี่ปรกึษาในประเด็นเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้มคีวาม
พรอ้มและความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 
3. การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 ระบบการให้ค าปรึกษาผ่านการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ คือ เปิดให้บริการการให้
ค าปรกึษาตามตารางที่ก าหนดของอาจารยท์ี่ปรกึษา นอกจากนัน้การรบัค ารอ้งของนักศึกษาเบื้องต้น
ตอ้งผ่านการใหค้ าปรกึษาและการใหค้วามเหน็จากอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนทุกครัง้ และในกรณีทีน่ักศกึษา
อยูใ่นเหตุการณ์วกิฤตนิกัศกึษาสามารถตดิต่ออาจารยไ์ดโ้ดยตรงทางโทรศพัทแ์ละทางระบบออนไลน์ ทัง้
โปรแกรม Line Facebook เพื่อให้ความช่วยเหลอืนักศึกษาได้อย่างทนัท่วงที ซึ่งมหีลายระบบในการ
ดแูลนกัศกึษาดงันี้     
    1. มกีารจดัตัง้ระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาทีเ่หมาะสมโดยค านึงถงึสดัส่วนความเหมาะสมอาจารยท์ี่
ปรกึษาต่อจ านวนนกัศกึษาเพื่อใหอ้าจารยส์ามารถดแูลนกัศกึษาไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ  
    2. มกีารจดัตารางเวลา (Office hour) ให้ค าปรกึษาทัง้ในด้านการเรยีนและการใช้ชวีติส่วนตวั
แก่นกัศกึษาซึง่ท าใหน้กัศกึษาสามารถทราบช่วงเวลาในการพบอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อขอค าปรกึษา 
  3. มกีารจดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนยล์ าปาง ประจ าปีการศกึษา 2560 เพื่อให้นักศกึษาใหม่พบอาจารยท์ี่ปรกึษาแนะแนวการให้ความรู้
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในมหาวทิยาลยัทัง้ด้านการเรยีน  กฎระเบียบต่างๆ 
และการท ากจิกรรมทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน รวมถงึการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยั  
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  4. มกีารประเมนิระบบการให้ค าปรกึษาของอาจารยท์ี่ปรกึษา และมกีารน าผลการประเมนิมา
ปรบัปรงุระบบการใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาในปีการศกึษา 2560  

  5.การแนะน าการลงทะเบยีนโดยค านึงถงึความตอ้งการ ความสนใจ และศกัยภาพของนกัศกึษา            
โดยการจดัโครงการมชัฌมินิเทศเพื่อเป็นการแนะน าแนวทางในการเลอืกสาขาวชิาเอก  

  6. อาจารยท์ี่ปรกึษาเปิดช่องทางตดิต่อส าหรบันักศกึษาที่ประสงคข์อพบนอกตารางหรอืมเีหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน ผ่านช่องทางโทรศัพท์สายตรง E-mail และการสื่อสารออนไลน์ผ่าน facebook และ 
Facebook messenger  

  7. การประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่างๆ และตอบค าถามและใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาในเบือ้งต้นผ่าน
ระบบโซเชี่ยลมีเดีย ผ่าน Facebook ฝ่ายการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการใหค้ าแนะน าในเบือ้งตน้  

 8. การจดัการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มขีอ้มูลนักศกึษาที่มผีลการเรยีนต ่า มคีวามเสี่ยงที่จะ
ออก กลางคนั หรอืส าเรจ็การศกึษาช้า ฯลฯ) การตรวจสอบผลการศกึษาของนักศกึษาในที่ปรกึษาหาก
นักศึกษามีผลการเรยีนเกรดเฉลี่ยต ่ ากว่า 2.00 หรอื ติด F พักการเรยีน จะมีการนัดพูดคุยเพื่อให้
ค าปรกึษาเป็นรายบุคคล  
4. อตัราการคงอยู่ 
ขอ้มลูจ านวนนกัศกึษา นบัถงึสิน้ปีการศกึษา 2559 ดงันี้ 

ปีการศกึษาที่
รบัเขา้ 

จ านวนรบัเขา้(คน) 
จ านวนนกัศกึษา
เทอม 3/2559 

อตัราการคงอยู ่           
(รอ้ยละ) 

2556 118 4 3.39 
 (ยงัไมส่ าเรจ็การศกึษา) 

2557 141 118 83.69 
2558 130 121 93.08 
2559 142 137 96.48 
รวม 408 366 89.71 

 
        จากขอ้มลูจ านวนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ประจ าปีการศกึษา 2556 รบัเขา้จ านวน 118 คน คดิเป็นอตัราการ
คงอยูร่อ้ยละ 3.39 (เนื่องจากจบการศกึษาในปี 2559)  และมนีกัศกึษาพน้สภาพดงันี้ 

- ลาออก 6 คน 
- ไมจ่ดทะเบยีนศกึษารายวชิา 8 คน 
- คา่ระดบัเฉลีย่ต ่ากว่า 1.50 เมือ้สิน้ภาคการศกึษา 3 คน  
- เฉลีย่ต ่ากว่า 2.00 เมือ้สิน้ภาคการศกึษา  1 คน 
- เสยีชวีติ 1 คน  

 นักศึกษาที่รบัเข้าประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 141 คน จ านวนการคงอยู่ 118 คน คิดเป็น
อตัราการคงอยูเ่ท่ากบัรอ้ยละ 83.69 และมนีกัศกึษาพน้สภาพดงันี้ 
- ลาออก 12 คน 
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- ไมจ่ดทะเบยีนศกึษารายวชิา 8 คน 
- ค่าระดบัเฉลีย่ต ่ากว่า 1.50 เมือ้สิน้ภาคการศกึษา 2 คน  
- เฉลีย่ต ่ากว่า 2.00 เมือ้สิน้ภาคการศกึษา  1 คน 
         นักศึกษาที่รบัเข้าประจ าปีการศึกษา 258 จ านวน 130 คน จ านวนการคงอยู่ 121 คน คดิเป็น
อตัราการคงอยูเ่ท่ากบัรอ้ยละ 93.08 และมนีกัศกึษาพน้สภาพดงันี้ 
- ลาออก 5 คน 
- ไมจ่ดทะเบยีนศกึษารายวชิา 3 คน 
- ค่าระดบัเฉลีย่ต ่ากว่า 1.50 เมือ้สิน้ภาคการศกึษา 1 คน  
         นักศกึษาที่รบัเข้าประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 142 คน จ านวนการคงอยู่ 137 คน คดิเป็น
อตัราการคงอยูเ่ท่ากบัรอ้ยละ 96.48 และมนีกัศกึษาพน้สภาพดงันี้ 
- ลาออก 4 คน 
- ไมจ่ดทะเบยีนศกึษารายวชิา 1 คน 

5. การส าเรจ็การศึกษา  
     ปีการศกึษา 2559  นกัศกึษาแจง้จบจ านวน 96  คน  รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

  1.จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาในปีทีร่ายงาน   (ปีการศกึษา 2559) 
       1.1 จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาก่อนก าหนดเวลาของหลกัสตูร    - 
       1.2  จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูร   94. คน 
       1.3  จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาหลงัก าหนดเวลาของหลกัสตูร     2  คน   
    2. จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

  2.1 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556  (รวมจ านวนทัง้สิน้ 94 คน) 
        2.1.1 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาจนีศกึษา) จ านวน 8 คน    

         2.1.2 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาเอกอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา)      
จ านวน 43 คน 
         2.1.3 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและ
วฒันธรรม) จ านวน 23 คน      
         2.1.4 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาเอกการพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื)  
จ านวน 20 คน  

  2.2 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552  (รวมจ านวนทัง้สิน้ 2 คน) 
        2.2.1 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาเอกสหวทิยาการการจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม) จ านวน 1  คน      
        2.2 2 สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์(วชิาเอกสหวทิยาการการพฒันาการท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื) จ านวน 1 คน  

 
4. อาจารย ์
1. ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ได้พจิารณาคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิ
ของการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรซึง่ต้องมคีุณวุฒปิรญิญาโทขึน้ไป หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่
ต ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาทีส่มัพนัธก์บัสาขาทีเ่ปิดสอน  
      หลกัสูตรมกีารก าหนดเกณฑใ์นการรบัและกระบวนการในการรบัตลอดจนด าเนินกระบวนการรบั
สมคัร/สอบอาจารย์ใหม่โดยแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทัง้
คณะกรรมการสอบสอนและสอบสมัภาษณ์ จากนัน้เสนอรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและการสอบไปยงั
คณะกรรมการกลัน่กรองการบรรจุอาจารยใ์นระดบัมหาวทิยาลยัและคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั
เพื่อพจิารณาความเหน็ชอบและอนุมตัเิพื่อวทิยาลยัจะได้ด าเนินการบรรจุเขา้เป็นอาจารยข์องวทิยาลยั
สบืไป 
     ระบบการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรนัน้ จะใช้กลไกของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดบั
หลกัสูตรในการพจิารณาคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนเพื่อแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์
ของ สกอ. 
2. ระบบการบริหารอาจารย ์
       วทิยาลยัมรีะบบและกลไกในการบรหิารอาจารยผ์่านการท าแผนพฒันาบุคคล ในส่วนระบบและ
กลไกในการบรหิารอตัราก าลงัคนเพื่อธ ารงรกัษาบุคลากร วทิยาลยัมกีารส่งเสรมิการพฒันาทางด้าน
วชิาการของอาจารยผ์่านการสนับสนุนทุนส าหรบัการท าวจิยั การน าเสนอผลงานวชิาการ การสมัมนา
ฝึกอบรมของอาจารย ์ 
       กรณีที่ปรมิาณและคุณภาพของอาจารย์ไม่เพยีงพอจะใช้กลไกของคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ
ประจ าหลกัสูตรในการพจิารณาแก้ไขปัญหา รวมถงึใชก้ลไกของการประชุมคณาจารยป์ระจ าเดอืนในการ
ตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย 
         ตลอดจนมกีารก าหนดบทบาท หน้าที่ความรบัผิดชอบอาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างชดัเจน 
รวมทัง้มกีารมอบหมายภาระหน้าที่ใหเ้หมาะสมกบัคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูร 
        ในส่วนของระเบียบที่โปร่งใสในการบรหิารพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรส าหรบัการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนมกีารก าหนดระเบยีบ กฎเกณฑร์ว่มกนัและเปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบและรอ้งเรยีนได ้ 
       อกีทัง้ใหค้วามส าคญักบัการยกย่องและธ ารงรกัษาอาจารยใ์นหลกัสูตร นอกจากนี้ วทิยาลยัได ้              
จดัสวสัดิการค่าหนังสอืและค่าถ่ายเอกสาร ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเยี่ยมผู้ป่วย รวมถึงการจดัอุปกรณ์
ส านกังานใหเ้พยีงพอรองรบัการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. ระบบส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 
 อาจารยใ์หม ่
- มกีารประชุมเพื่อท าความเขา้ใจในเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
- มกีารพฒันาดา้นคุณวุฒกิารศกึษา โดยการประชาสมัพนัธก์ารจดัสรรทุนการศกึษาของมหาวทิยาลยัให้
อาจารยท์ีส่นใจ 
- มีการพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจดัสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจยั ทุน
สนับสนุน การตพีมิพผ์ลงานวจิยั (ทุนระดบัคณะ) การน าเสนอผลงานวชิาการและวจิยัทัง้ในประเทศและ
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ต่างประเทศ อกีทัง้ยงัประชาสมัพนัธ์การจดัสรรทุนสนับสนุน (ทุนระดบัมหาวทิยาลยั) ให้อาจารยท์ราบ
โดยทัว่กนั 
- มกีารส่งเสรมิการขอต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย ์
- มกีารส่งเสรมิพฒันาความสามารถดา้นการเรยีนการสอนโดยการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่อาจารยแ์ต่ละ
ท่านเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท อย่างต่อเนื่ องทุกปีเพื่อใช้ในการอบรมสัมมนา พัฒนาความรู้
ความสามารถทางดา้นวชิาการ 
 
5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
1.สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

      หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร ข้อมูลท่ีใช้ในการพฒันาหรือปรบัปรงุหลกัสตูรและ
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   

       - หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร   
         โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทัง้ภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนา
เจรญิก้าวหน้าและมคีวามสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการและความเจรญิก้าวหน้า
นัน้ ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมเพิม่ทวขีึน้ มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นคาบเกี่ยวและมี
ความละเอยีดอ่อนมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ประกอบกบัเมื่อพจิารณาในระดบัพื้นที่จะเหน็ได้ว่าภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นภูมภิาคที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ ทรพัยากร เป็นต้น  
รวมทัง้เป็นพื้นทียุ่ทธศาสตรท์างดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง เนื่องจากมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธก์นั  
จ า เป็นต้ อ งอาศัยองค์คว ามรู้จากศาสตร์ต่ างสาขาที่ มีค วามหลากหลายเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทัง้เชงิรบัและเชงิรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขา
เศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา เป็นตน้   
         ยิง่ไปกว่านัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรย์งัยดึมัน่ในพนัธกจิเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐัในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหนึ่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จึงเห็นควรจดัให้มหีลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาสห
วทิยาการสงัคมศาสตรข์ึน้ โดยจุดเด่นของหลกัสูตร คอื การบูรณาการศาสตรแ์ขนงต่างๆ เขา้มาในการ
เรยีนการสอน ทัง้นี้เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและศกัยภาพในเชงิสหวทิยาการออกไปรบัใชป้ระชาชน
และสงัคม ตลอดจนสรา้งองคค์วามรูท้ี่มลีกัษณะสหวทิยาการใหเ้ท่าทนักบักระแสความเปลีย่นแปลงของ
โลก เพื่อการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในระดบัภมูภิาคและระดบัชาตต่ิอไป    

         - วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   

           (1) เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในลกัษณะสหวทิยาการ  ตลอดจนมคีวามสามารถ
ในการประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ  

           (2) เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม อุดมการณ์ และจติส านึกออกสู่สงัคม 
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           (3) เพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะสหวทิยาการอนัเป็นองคค์วามรูท้ีย่งัขาดแคลน 

           (4) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนภูมภิาค ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์              
ศูนยล์ าปาง 

 

 

 

         การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาวิชา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ได้เริม่การจดัการเรยีนการ
สอน    เมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้มีการปรบัปรุงหลักสูตรในทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ เพื่อใหเ้กดิความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
โดยมกีารเปิดวชิาใหม่ใหน้ักศกึษาได้เรยีน ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัได้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรจ านวน 3 
ครัง้ ไดแ้ก่ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2556 
           โดยเริม่แรกหลกัสูตรมเีพยีง 2 สาขาวชิาเอกอนัได้แก่ (1) สาขาวชิาเอกอาณาบรเิวณศึกษา            
อนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง  และ (2)  สาขาวชิาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม หลงัจาก
ครบ 5 ปีนัน้ในปีพ.ศ.2546 ไดด้ าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรเป็นครัง้ที ่1 เพื่อใชจ้ดัการเรยีนการสอนในปี 
พ.ศ.2547  แต่ยงัคงสาขาวชิาเอกไวด้งัเดมิซึง่มกีารปรบัเปลีย่นชื่อวชิา ค าอธบิายรายวชิา เพื่อใหม้คีวาม
ทนัสมยัมากขึน้ และในปี พ.ศ.2551 ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นครัง้ที ่2 เพื่อใชจ้ดัการเรยีนการสอน
ในปี พ.ศ.2552 แต่ในการปรบัปรงุครัง้นี้มกีารปรบัแก ้ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ปรบัแกช้ื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้ 
 (2) ปิดวชิาเก่าเพิม่วชิาใหมเ่พื่อใหม้คีวามทนัสมยั 

            (3) ปรบัแก้โครงสรา้งวชิาเอกจากเดมิที่ไม่มกีารแบ่งโครงสรา้งวชิาเอก แต่หลกัสูตร
ปรบัปรงุใหม่ไดแ้บ่งโครงสรา้งวชิาเอกออกเป็น 2 ส่วนคอืวชิาเอกรว่มบงัคบัและวชิาเอกบงัคบั  พรอ้มทัง้
ปรบัเพิม่โปรแกรมวชิาเอกจากเดมิม ี2 โปรแกรมวชิา คอื อาณาบรเิวณศกึษาอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
และการจดัการทรพัยากรทางสังคมและวฒันธรรม เป็น 4 วิชาเอก คือ  สหวิทยาการจนีศึกษา สห
วทิยาการอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา สหวทิยาการการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
และสหวิทยาการการจดัการท่องเที่ยวและบรกิาร พร้อมทัง้ปรบัเปลี่ยนชื่อ 2 วิชาเอกเดิม โดยใน
หลกัสูตรดงักล่าวมคีวามแตกต่างจากเดมิทีเ่ด่นชดัอกีประการ คอืนักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนสาขาวชิาเอกสห
วทิยาการการจดัการการท่องเที่ยวและบรกิารสามารถเลอืกเรยีนได้ 2 รูปแบบคือในการศึกษาชัน้ปี
สุดท้ายนักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนแบบภาคนิพนธ์หรอืฝึกสหกจิไดซ้ึ่งนักศกึษาสามารถฝึกปฏบิตังิาน
ในองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ป็นระยะเวลานานกว่าการฝึกภาคปฏบิตัใินช่วงภาคฤดรูอ้น ชัน้ปีที ่3  
       และการปรบัปรุงครัง้ที่ 3 เป็นครัง้ล่าสุดของการปรบัปรุงหลกัสูตร คือใน พ.ศ.2555 เพื่อจะใช้
จดัการเรยีนการสอนใน พ.ศ.2556 โดยมกีารปรบัแก ้ดงัต่อไปนี้ 
          (1) ปรบัแกช้ื่อวชิาและค าอธบิายราวชิาใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้ 
          (2) ปิดวชิาเก่า เพิม่วชิาใหมเ่พื่อใหม้คีวามทนัสมยั 
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          (3) ปรบัปรุงวชิาเอก จ านวน 4 สาขาวชิาเอก คอื สหวทิยาการจนีศกึษา สหวทิยาการ
อนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา สหวทิยาการการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม และสหวทิยาการ
การจดัการท่องเทีย่วและบรกิาร เป็นดงันี้  
  - ปรบัชื่อวชิาเอก โดยตดัค าว่าสหวทิยาการ  
            - ปรบัชื่อวชิาเอกการจดัการท่องเที่ยวและบรกิาร เป็น การพฒันาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนื  
           - ปรบัปรงุรายวชิาของวชิาเอกรว่ม 

            (4) ปรบัเพิม่จ านวนหน่วยกติ วชิาเอกบงัคบั จาก 21 หน่วยกติ เป็น 30 หน่วยกติ โดย
แต่ละสาขาวชิาเอกมกีารปรบัปรงุรายวชิา 
         ในปี 2560 ได้มกีารด าเนินการส ารวจและปรบัปรุงหลกัสูตรให้มเีนื้อหาที่ทนัสมยัและสอดคล้อง
กบันโยบายของมหาวทิยาลยั ดงันี้ 
       1. การปรบัปรงุหลกัสตูร พ.ศ.2556 เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภายในปี 2561 โดยเพิม่เตมิ
หลกัเกณฑใ์นการขออนุปรญิญาเพื่อประโยชน์ของนกัศกึษา 
       2. การส ารวจปัญหา/อุปสรรค ในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาและแนวทางการบรหิารเกณฑ์ พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

       3. การปรบัปรุงหลกัสูตร พ.ศ.2556 เพื่อใช้ในการจดัการเรยีนการสอนในปี 2561 ตามกรอบเวลา
การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีเพื่อปรบัปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเรยีนการสอนให้
เป็นไปตามแนวทาง GREATS และ Active learning สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลัย โดยการ
จดัโครงการสมัมนาเพื่อพฒันาหลกัสตูรจ านวน 2 ครัง้ 
        - ครัง้ที ่1 ในวนัที ่12-13 มกราคม 2560  ณ โรงแรมแกรนดว์วิ จ.เชยีงใหม่ 
        - ครัง้ที ่2 ในวนัที ่30 มนีาคม 2560  ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 
        จากนั ้นท าการตรวจสอบความถูกต้องของร่างหลักสูตรปี  2561 และพิจารณาเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
 ในร่างหลักสูตรปี 2561 ได้มีการปรับปรุงรายวิชาต่างๆให้มีเนื้ อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น รายวิชา สส. xxx 
เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย รายวิชาสส.xxx การเมืองการปกครองจีนร่วมสมัย และรายวิชาสส.xxx 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
 นอกจากนัน้ไดม้กีารเพิม่รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น 

1. รายวชิา สส.xxx การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการทางสงัคม 
2. รายวชิาสส.xxx ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน์ 
3. รายวชิาสส.xxx สวสัดกิารสงัคมศกึษา 
4. รายวชิา สส.xxx กฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว 

         นอกจากนี้ หลกัสูตรได้ด าเนินการเพิม่เติมหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนหน่วยกติส าหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี
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2. การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
         การพิจารณาก าหนดผูส้อน 

1. ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตรม์กีารพิจารณาก าหนด
ผู้สอนที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัรายวชิาที่สอนผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ใน
กรณรีายวชิาทีม่ผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มสอน ผูป้ระสานรายวชิานัน้จะต้องด าเนินการจดัส่งประวตัแิละ
ผลงานทางวชิาการของผูท้รงคุณวุฒภิายนอกเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน 
     2. ในกรณีทีอ่าจารยล์าออกหรอืลาศกึษาต่อไดม้กีารจดัท าบนัทกึเวยีนสอบถามความประสงคใ์น
การเป็นผูบ้รรยายแทนในรายวชิาทีอ่าจารยท์่านนัน้รบัผดิชอบ 
    3. ในกรณีอาจารยท์ี่กลบัมาปฏบิตังิานหรอืจากการลาศกึษาต่อ เมื่อได้รบัแจง้ก าหนดการกลบั
เขา้ปฏบิตังิาน คณะกรรมการฝ่ายวชิาการไดป้ระชุมหารอืเพื่อก าหนดภาระงานสอน 
    4. คณะกรรมการฝ่ายวชิาการพจิารณาอาจารยผ์ูส้อนให้เหมาะสมกบัจ านวนนักศกึษา เช่น ใน
วชิา สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์ซึง่ต้องใชค้อมพวิเตอรฝึ์กปฏบิตัใินการเรยีนการสอน            
โดยมอีาจารยผ์ูส้อนดูแลอย่างใกลช้ดิ จงึพจิารณาเพิม่กลุ่มเรยีนและอาจารยเ์พื่อให้เกดิประสทิธภิาพใน
การเรยีนการสอนสงูสุด 

5. ให้อาจารยต์รวจสอบความถูกต้องของตารางวชิาที่เปิดสอนและด าเนินการมอบหมายภาระ
งานสอนใหแ้ก่อาจารยท์ีร่บัผดิชอบรายวชิาต่างๆ 
         การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท ามคอ.3 และมคอ.4 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ ได้มกีารแจ้งเวียนมติสภา
มหาวทิยาลยัครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2559  ให้คณาจารย์ทุกท่านรบัทราบเกี่ยวกบัแนว
ทางการใช้เค้าโครงการเรยีนการสอน (Course Syllabus) แทน มคอ.3 และ มคอ.4 จากนัน้ได้แจ้งให้
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาส่งเคา้โครงการบรรยายก่อนเปิดภาคการศกึษา 
         การก ากบักระบวนการเรียนการสอน 

1. หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ได้มุ่งเน้นการจดัการเรยีน
การสอนที่หลากหลายทัง้ทฤษฎีและการปฏบิตัิ การเรยีนรูจ้ากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก การศึกษาดูงาน 
ฯลฯ โดยมกีระบวนการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 

          (1) การประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย รายวชิา
ที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอน เช่น การศึกษาดูงานที่สอดคล้องกบั
รายวชิา โดยเป็นการประชุมร่วมกนัของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารย์
ผูส้อน และคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ในช่วงเดอืนเมษายนส าหรบัการเรยีนการสอนภาคเรยีนที ่1 และ
ช่วงเดอืนสงิหาคมส าหรบัการเรยีนการสอนภาคเรยีนที ่2 
          (2) แจง้อาจารย์ผู้สอนให้ตรวจสอบความถูกต้องของตารางวชิาที่เปิดสอนและด าเนิน           
การมอบหมายภาระงานสอนใหแ้ก่คณาจารยท์ีร่บัผดิชอบรายวชิาต่างๆ 

         ( 3 )  แ จ้ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ให้ ฝ่ า ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง เพื่อประกาศใหน้ักศกึษาจดทะเบยีน และแจง้งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง เพื่อก าหนดหอ้งบรรยาย 

         (4) ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
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 ภาคเรยีนที ่1 เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
 ภาคเรยีนที ่2  เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
 ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน – เดอืนกรกฎาคม 
         (5) ประเมนิผลการเรยีนการสอนเมือ่สิน้ภาคเรยีน 

  (6) แจง้ผลประเมนิการสอนใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
          (7) ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการสอน รบัทราบปัญหาและ
ความเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการสอนและรว่มเสนอแนวทางการปรบัปรงุการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 
 

        (8) อาจารย์ผู้สอนน าข้อสรุปจากการประชุมหารอืไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนในปี
การศกึษาถดัไป  

         (9) สรปุและรายงานผลการประชุมไปทีห่ลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 
2. ในการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดท าเค้าโครงการบรรยายเพื่ อเป็นการก ากับ

กระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้และไดม้กีารส าเนาแจกนกัศกึษาในคาบแรก
ของรายวชิาเพื่อให้ทราบรายละเอียดก่อนการเรียน ในส่วนของรายวชิาที่มกีารจดัการเรยีนการสอน
หลายกลุ่ม หลกัสูตรจะมกีารควบคุมมาตรฐานโดยการจดัท าและแจกเค้าโครงการบรรยายชุดเดยีวกนั 
โดยมีการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละกลุ่มให้มีรูปแบบที่เหมือนกันตามที่ก าหนดในเค้าโครงการ
บรรยายและใช้ขอ้สอบชุดเดยีวกนั ได้แก่ รายวชิา สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร์, สส.212 
ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ และสส.341 การอ่าน
ภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่งอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

3. กระบวนการเรยีนการสอนของหลกัสูตรมกีารส่งเสรมิให้คณาจารย์ปรบัปรุงวธิกีารสอนให้
ทนัสมยัเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องนักศกึษา เช่น การเรยีนการสอนแบบ e-learning 
และแบบ Active learning โดยมกีารประชาสมัพนัธ์โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการจดัการเรยีนการสอน
ของมหาวทิยาลยัใหอ้าจารยเ์ขา้รว่ม 

นอกจากนี้หลกัสูตรได้มกีารจดัการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เรื่อง Active 
learning แก่คณาจารยเ์พื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 4. กระบวนการเรยีนการสอนของหลกัสูตรได้มกีารจดักจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มทางการ
เรยีนแก่นกัศกึษา โดยการจดัโครงการอบรมเสรมิความรูภ้าษาองักฤษ ประจ าปีการศกึษา 2559    
 5. กระบวนการเรยีนการสอนของหลกัสูตรได้มีการเตรยีมความพร้อมด้านการท างาน /การ
ประกอบอาชีพ โดยมีการจดักิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรยีนเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ   ได้แก่ โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของ 4 สาขา
วชิาเอก โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นตน้   
 นอกจากนี้หลกัสูตรไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มดา้นการท างานและการประกอบอาชพีโดยจดัการ
เรยีนการสอนรายวชิา สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี และวชิา สส.472 ภาษาจนีส าหรบั
การประกอบอาชพี 
          การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติัในระดบัปริญญาตรี 
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           ในหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ได้มกีารจดัการเรยีนการ
สอนในรายวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิดงันี้    
           1. รายวชิา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตัิสหวทิยาการ แบ่งออกเป็น 2 โครงการคือ           
(1) โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ และ (2) โครงการใหทุ้นการศกึษาแก่นักศกึษาฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ มกีารด าเนินการในช่วงภาคฤดรูอ้น ซึง่โครงการน้ีมกีระบวนการด าเนินงาน 
ดงันี้  
 

1. การสมัมนาและการอบรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเริม่ฝึกงาน  
2. พบอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนฝึกงาน และหลงัจากออกจากหน่วยงาน/องคก์ร  
3. ใหค้ าปรกึษาในพืน้ทีส่ าหรบันักศกึษาและหารอืร่วมกบัหน่วยงานในการร่วมประเมนิ

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา  
4. สมัมนาปิดวชิารายวชิา ซึ่งรายวิชา สส.502 เป็นการฝึกประสบการณ์การท างาน

ภาคปฏบิตั ิโดยเปิดโอกาสให้นักศกึษาเขา้ไปร่วมท างานในองคก์รของรฐัและเอกชน สถาบนัการศกึษา 
สถาบนัวจิยั บรษิทั องคก์รทางธุรกจิ องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ชุมชน หรอืการลงพืน้ทีท่ ัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยศกึษาเรยีนรูก้ระบวนการท างานของหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ โดยมกีารเขยีน
รายงานประกอบการฝึกงาน ทัง้นี้ ก่อนทีน่ักศกึษาจะลงฝึกประสบการณ์ ไดม้กีารจดัอบรมเตรยีมความ
พรอ้มก่อนลงฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศกึษา โดยมกีารเชญิวทิยากรซึ่งเป็นอาจารยป์ระจ าวทิยาลยัสห
วทิยาการมาใหค้วามรูเ้รือ่งการปรบัทศันคตใินการท างาน การพฒันาบุคลกิภาพ และการพฒันาทกัษะใน
การสื่อสารเทคนิคการน าเสนองาน การเลอืกเครือ่งมอืในการน าเสนองาน เช่น Power point เทคนิคการ
ย่อความ การบนัทกึการประชุม การสรุปประเดน็เพื่อน าเสนอ เพื่อให้นักศกึษาน าความรูท้ี่ได้จากการ
อบรมไปปฏบิตัใินหน่วยงานได ้ซึ่งในภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2559 ไดม้นีักศกึษาไปฝึกประสบการณ์ 
ณ ต่างประเทศ จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมงิ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี จ านวน 3 คน ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองโอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่ น จ านวน 1 คน ศูนย์ไทย มหาวิทยาลัยสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาตเิวยีดนาม นครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม จ านวน 1 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะ
เขต สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 1 คน โดยนักศึกษาจ านวน 4 คน นัน้ ได้ผ่าน
ขัน้ตอนการคดัเลอืก และมคีุณสมบตัติรงตามเกณฑข์องผูส้มคัรโครงการใหทุ้นการศกึษาแก่นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพิจารณาให้ทุนในรูปแบบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์            
ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิา สส.502 ทัง้นี้ในรายวชิาดงักล่าวได้มกีารจดัระบบการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและ
หน่วยงาน องค์กร ซึ่งทางสถานศึกษาจะท าการก าหนดวนัที่ในการเข้าพบองค์กรเพื่อตรวจเยี่ยมให้
ค าปรกึษาและรบัฟังการประเมนิผล/ความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากองค์กร 
นอกจากนี้ทางสถานศกึษายงัไดก้ าหนดแบบฟอรม์การประเมนิการฝึกประสบการณ์ของนักศกึษาเพื่อให้
องค์กรได้มสี่วนร่วมในการประเมนิและเสนอแนะขอ้คดิเหน็โดยผลการประเมนิจะน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การค านวณคะแนนการฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษา    
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         2. รายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน โดยจดัท าโครงการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา            
สส.501  ซึ่งด าเนินการในช่วงภาคฤดูรอ้น โครงการนี้มกีระบวนการด าเนินงานประกอบด้วยกจิกรรม
ย่อย 8 กิจกรรม ได้แก่ (1)การอบรมให้ความรู้ในการศึกษาชุมชน (2)เวทีเสวนาประสบการณ์ในการ
ท างานในชุมชน (3)การอบรมเชงิปฏบิตักิารเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาก่อนลงชุมชน (4)การส ารวจ
พืน้ที่ (5)การสมัมนาเปิดวชิา (6)การจดัเวทสีมัมนาในชุมชน (7)การจดัการเรยีนการสอนและการตรวจ
เยี่ยมและให้ค าปรกึษาในพื้นที่ และ (8)การสมัมนาปิดวชิา ซึ่งรายวชิาดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
นักศกึษาได้รบัความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะด้านต่างๆ และองค์ประกอบของชุมชน รวมถึง
หน่วยงานและองค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัชุมชนได้เรยีนรู้เกี่ยวกบักระบวนการต่างๆ ในการท างานใน
ชุมชน ตลอดจนเกดิทกัษะในการศึกษาชุมชน และนักศกึษาสามารถปรบัตวัเขา้กบักลุ่มและชุมชนได ้
ทัง้นี้นักศกึษาจะตอ้งเขา้ไปใชช้วีติในชุมชนและเสนอรายงาน ซึง่ในภาคฤดรูอ้น ประจ าปีการศกึษา 2559 
นกัศกึษาในรายวชิา สส.501 ตอ้งเขา้ไปใชช้วีติในชุมชนของหมูบ่า้นในอ าเภอเถนิ จงัหวดัล าปาง จ านวน 
10 หมู่บ้าน โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 -13 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน โดยมคีณาจารย์
ประจ าสาขาวชิาและวทิยากรซึ่งจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา เป็นผู้ให้ความรู ้แนวคดิ ข้อปฏบิตั ิ
และวธิกีารต่างๆ ก่อนทีน่ักศกึษาจะเขา้ไปศกึษาชุมชน เป็นผูใ้หค้ าแนะน าในการจดัเวทสีมัมนาในชุมชน
ของนักศกึษา รวมทัง้เป็นผู้ให้ค าปรกึษาในระหว่างที่นักศึกษาลงศึกษาชุมชน ตลอดจนเมื่อนักศึกษา
น าเสนอผลการศกึษาหลงัจากออกมาจากชุมชนแลว้ ทัง้คณาจารยแ์ละนักศกึษาจะไดร้ว่มกนัอภปิรายใน
ประเดน็ต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ในการท าความเขา้ใจชุมชนใหม้ากขึน้ 
         การบูรณาการพนัธกิจต่างๆ กบัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 
 หลกัสูตรได้มกีารด าเนินการจดัการเรยีนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจด้านอื่นๆกล่าวคือ           
การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา                 
สส.455 สัมมนาประเด็นการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งส่งผลต่อการเรยีนรู้ของ
นกัศกึษา 
 นอกจากนี้ มกีารสอดแทรกศลิปะและวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในกระบวนการเรยีนการสอน
ผ่านการศึกษาดูงาน เช่น รายวิชาสส.351 คติชนและวิถีชีวิตพื้นบ้าน รายวิชาสส.376 ศิลปหัตถ
อุตสาหกรรมและการจดัการ และรายวชิาสส.353 ลา้นนาศกึษา และผ่านการจดักจิกรรมในชัน้เรยีน  เช่น 
รายวิชา สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องน าผลผลติทางวฒันธรรมและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่มาสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอในรปูแบบผลติภณัฑต่์างๆ 
 
3. การประเมินผูเ้รียน 
         การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ในวนัแรกของการเปิดรายวชิา อาจารย์ผู้สอนแจกเค้าโครงรายวชิาให้แก่นักศึกษาพร้อมทัง้
อธบิายเกณฑ์การประเมนิผลการเรยีนรู ้รวมทัง้กระบวนการในการตดัเกรดแก่นักศึกษาอย่ างชดัเจน  
จากนัน้อาจารยผ์ูส้อนเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนรว่มในการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้
หากมกีารปรบัแก้ไขเกณฑก์ารประเมนิอาจารยผ์ูส้อนต้องจดัท าเคา้โครงการบรรยายฉบบัแกไ้ขเพื่อแจก
แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมนิผลการเรยีนรู้ของรายวชิาตามเกณฑ์ที่ระบุในเค้าโครง
รายวชิานัน้ 
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         การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
 หลกัสูตรมกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีห่ลากหลาย เช่น ขอ้สอบ รายงาน/บทความ          
งานทีม่อบหมาย การน าเสนอในชัน้เรยีนหรอืการสอบปากเปล่า การวดัทกัษะเชงิปฏบิตั ิ

หลกัสตูรไดท้ าการทวนสอบผลสมัฤทธิผ์ลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยมกีระบวนการดงัน้ี 
                    (1 )แ ต่ งตั ้งคณ ะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิผ์ ลการเรียนรู้ข อ งนั กศึกษ า                   
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการหลกัสูตรฯ รองคณบดฝ่ีายวิชาการและพฒันาคุณภาพการศึกษา รอง
คณบดฝ่ีายศูนยล์ าปางและอาจารยผ์ูป้ระสานสาขาวชิา 
  (2) รวบรวมรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศกึษา 2559 ซึ่งมทีัง้หมด 79 วชิา มาคดัเลอืก
จ านวน  20 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25 โดยคัดเลือกวิชาให้คลอบคลุมทัง้หลักสูตร ได้แก่ วิชาแกน            
สหวทิยาการ วชิาเอก วชิาเลอืกและวชิาเลอืกเสร ีและพจิารณาการกระจายของเกรดรว่มดว้ย 
  (3) ประกาศรายวชิาทีจ่ะรบัการทวนสอบผลสมัฤทธิผ์ลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
  (4) เตรยีมเอกสาร/หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เช่น ขอ้สอบ 
รายงาน เอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง และด าเนินการทวนสอบ โดยพจิารณาดงันี้ 
   1. ความสอดคล้องของวธิีการสอนและการประเมนิผลกับผลการเรยีนรู้ของ
บณัฑติในแต่ละดา้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
   2. ความเหมาะสมของการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ/งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและการ
ประเมนิใหเ้กรด 
   3. ผลการสมัภาษณ์นกัศกึษา/อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  (5) สรปุและรายงานผลการทวนสอบไปทีห่ลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันา 
          การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร  
 ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนหลายกลุ่ม เช่น วิชา สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทาง
สงัคมศาสตร์ สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร,์ สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร และ              
สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรื่องอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ใช้เกณฑ์การประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนกัศกึษาเหมอืนกนั เช่น ขอ้สอบ การใหค้ะแนน การตดัเกรด 
 หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาเพื่อประเมินความส าเรจ็ของการ
จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตร ผ่านการประเมนิโดยแหล่งฝึกงานของนักศกึษาชัน้ปีที ่3 เพื่อเป็นการ
พสิจูน์ว่านกัศกึษามผีลการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ ไดจ้รงิ 

          ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมการศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 ดชันีบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงาน                   

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ไมเ่ป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร        หลกัสูตรมกีารประชุมอาจารย์ประจ าเดอืน   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ดชันีบ่งชีผ้ลการ

ด าเนินงาน                   
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ไมเ่ป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

อย่ าง น้ อย ร้อ ยล ะ  80           
มสี่วนร่วมในการประชุม
เพื่ อ วางแผน ติดตาม 
แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานหลกัสตูร 

โดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารย์ประจ า
โครงการฯเขา้รว่มประชุมดงักล่าว 
      นอกจากนี้ ได้มีการจัดสัมมนาหลักสูตร 
จ านวน 2 ครัง้ โดยมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและ
อาจารย์ประจ าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร  
 

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลกัสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาต ิหรอื มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถา้ม)ี 

ด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม               
ที่ก าหนด ทั ้งนี้ ได้ผ่ านการรับรองจากส านัก
คณ ะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว เมื่ อวันที่  29 
พฤษภาคม 2556 
 

  

3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายวชิา และรายละเอยีด
ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิด
ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษ าให้ ค รบทุ ก
รายวชิา 

สบืเนื่องจากมตสิภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 8/2559 
เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2559 แจง้ให้คณาจารยใ์ช้
เค้าโครงการเรียนการสอน (Course Syllabus)              
แทน มคอ.3 และ มคอ.4 ดงันัน้หลกัสูตรได้จดัท า            
เค้าโครงการเรยีนการสอนก่อนเปิดสอนในแต่ละ     
ภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 
 

  

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

หลักสูตรได้จดัท ารายงานการประมวลผลแบบ
ประเมนิการสอนคณาจารยแ์ละวทิยากรบรรยาย
พเิศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 หลงัสิ้นสุดภาค
การศกึษาทุกวชิา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ดชันีบ่งชีผ้ลการ

ด าเนินงาน                   
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ไมเ่ป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศกึษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิน้สุดปีการศกึษา 

  

6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.
3  แ ล ะม ค อ .4  (ถ้ ามี ) 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศกึษา 

มีการน ารายวิชาทัง้หมดที่ด าเนินการเปิดการ
เรยีนการสอนในปีการศึกษา 2559 มาพิจารณา
คดัเลอืกเพื่อด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิข์อง
นักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ โดยจ านวน
วิชาที่ เปิดใน ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 
ทัง้สิ้น 79 วิชา และจ านวนรายวชิาส าหรบัใช้ใน
การทวนสอบฯ ปีการศกึษา 2559 คอื 20 วชิา ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 25 

 
 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ 
ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมนิการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แลว้  

หลักสูตรให้คณาจารย์รายงานผลการพัฒนา/
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรอืการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลประเมนิ
ในปีทีผ่่านมา 
 

  

8) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุก
คน ไดร้บัการปฐมนิเทศ
หรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

มีการจัดประชุมส าหรับอาจารย์ใหม่ประจ า
หลกัสูตรเพื่อท าความเขา้ใจในประเดน็การจดัการ
เรยีนการสอนของหลกัสตูร 

  

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสูตรจ านวน  12 คน ได้เข้า   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ดชันีบ่งชีผ้ลการ

ด าเนินงาน                   
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ไมเ่ป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี อยา่งน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ 

ร่วมประชุม อบรม สมัมนา และเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการ จ านวน 12 คน                   

10) จ านวนบุคลากร
สนบัสนุนการเรยีนการ
สอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน จ านวน 4 
คน (ดูแลการเรยีนการสอน) ได้เขา้รบัการพฒันา
วชิาการและ/หรอืวชิาชพี จ านวน  4 คน   

  

11 ระดบัความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ปี สุ ด ท้ า ย /
บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ย
ไม่ น้ อยกว่ า  3 .5  จาก 
คะแนนเตม็ 5.0 

จากการประเมนิระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา
ชัน้ปีสุดท้ายพบว่านักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อ
หลกัสตูรคะแนนเตม็ 5 
 

  

12 ระดบัความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติ
ใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

จากการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มี
ต่ อ บั ณ ฑิ ต ให ม่ ข อ ง ส า ข า ส ห วิ ท ย า ก า ร
สงัคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 จาก
คะแนน เต็ม  5  โดยจ านวนบัณฑิตที่ ส า เร็จ
การศึกษาทัง้หมด 123 คน และเป็นบัณฑิตที่
ไดร้บัการประเมนิทัง้หมด 40 คน 
 

  

รวมตวับ่งชีใ้นปีนี้ 12   

จ านวนตวับ่งชีท้ีด่ าเนินการผ่าน
เฉพาะตวับ่งชีท้ี ่1-5 

5   

รอ้ยละของตวับ่งชีท้ี ่1-5 100   
จ านวนตวับ่งชีใ้นปีนี้ทีด่ าเนินการ

ผ่าน 
12   

รอ้ยละของตวับ่งชีท้ ัง้หมดในปีนี้ 100   
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
    1.ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
เพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลกัสตูรใชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูร้ว่มกบัทุกคณะในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศูนยล์ าปาง โดย
ไดร้บัการดแูลจากเจา้หน้าทีส่่วนกลางของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง ดงันี้ 
1. การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ   
2. การใหบ้รกิารดา้นกายภาพ เช่น หอ้งเรยีน หอ้งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  อนิเตอรเ์น็ตไร้
สาย เป็นตน้ 
3. การให้บรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น เจ้าหน้าที่งานทะเบียน การอนามยัและการ
รกัษาพยาบาล หอ้งออกก าลงักาย และรถสวสัดกิาร เป็นตน้ 
4. การใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและระบบรกัษาความปลอดภยั  เช่น ประปา  ไฟฟ้า จดุน ้าดื่ม เป็นตน้ 
 ดงันัน้หลกัสตูรจงึมกีารก าหนดระบบกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ดงันี้  
1. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (ในภาพรวม และ ห้องสมุด)หลงัสิ้นสุดภาค
การศกึษา 

- กลุ่มเป้าหมาย คอื อาจารยแ์ละนกัศกึษา 
- เครือ่งมอืการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม 
- ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู คอื หลงัสิน้สุดภาคเรยีนที ่2/2559 
- ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์

2. น าผลส ารวจ (ในภาพรวมและหอ้งสมดุ) รายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
3. ส่งขอ้มลู (ในภาพรวมและหอ้งสมดุ) ป้อนกลบัไปยงัส่วนกลางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง  

- ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้
- รายชื่อหนงัสอืและสื่อต่างๆใหห้อ้งสมดุจดัซือ้ 

4. การตดิตามผลการด าเนินงาน (ในภาพรวมและหอ้งสมดุ) 
   พจิารณาผลส ารวจความพงึพอใจในภาคการศกึษาถดัไป (หลงัสิน้สุดภาคเรยีนที ่1/2560) 
5. การประเมนิแผน 
   พจิารณาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักศกึษาและอาจารยร์ะหว่างภาคเรยีนที่ 2/2559 และภาค
เรยีนที ่1/2560 

ทัง้นี้ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรไดด้ าเนินการดงันี้  
1. ส ารวจความคิดเหน็เก่ียวกบัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ในภาพรวมและห้องสมดุ) 

1.1 ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2/2559     และการส ารวจความตอ้งการ 

1.2 การส ารวจรายชื่อหนังสอืและทรพัยากรหอ้งสมุดทีน่ักศกึษาและคณาจารยต์้องการ              
ใหห้อ้งสมดุจดัหา  

2. น าผลส ารวจรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
      3. ส่งข้อมลูป้อนกลบัไปยงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง  
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 หลกัสตูรไดส้่งขอ้มลูใหก้บัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง ดงันี้ 
                   - ผลส ารวจความพงึพอใจของอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์
                   -  ผลส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์

    - ผลสรปุรายชื่อหนงัสอืและสื่อ ต่างๆทีข่อใหห้อ้งสมดุจดัซือ้ ประจ าภาคเรยีนที ่1/2559 
    - ผลสรปุรายชื่อหนงัสอืและสื่อ ต่างๆทีข่อใหห้อ้งสมดุจดัซือ้ ประจ าภาคเรยีนที ่2/2559 
4.  การติดตามผลการด าเนินงาน 

                           4.1 การติดตามการปรบัปรุงสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ในภาพรวมฯ จะด าเนินการ
หลงัสิน้สุดภาคเรยีนที ่1/2560 โดยการส ารวจความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและนกัศกึษา 
                           4.2 หลกัสตูรมกีารตดิตามการจดัหาหนงัสอืและทรพัยากรหอ้งสมดุและรายงานผล
การด าเนินการต่อคณะกรรมการวชิาการ 

5. การประเมินแผน 
                        5.1 หลกัสูตรจะด าเนินการพจิารณาเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยร์ะหว่างภาคเรยีนที ่2/2559และภาคเรยีนที ่1/2560 
                        5.2 การประเมนิการด าเนินการส ารวจความต้องการหนังสอืและทรพัยากรหอ้งสมุด
ในปีการศกึษาทีผ่่านมาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
 นอกจากนี้ การด าเนินงานของหลกัสูตรโดยการมสี่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อให้ม ี          
สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมูด่งัต่อไปนี้ 

1. อาคารสถานท่ีและห้องบรรยาย 
     มีการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง                  

จดัหอ้งเรยีนใหแ้ก่วทิยาลยัสหวทิยาการตามจ านวนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
2. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอ่ืน ๆ  
     นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนที่เป็นวตัถุที่จบัต้องได้แล้วนัน้ ยงัมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้

ภายนอกหอ้งเรยีนผ่านโครงการดงัต่อไปนี้ 
      2.1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวชิาต่างๆ  เป็นโครงการที่จดัท าขึ้นเพื่อให้

นกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์และสถานทีจ่รงิซึง่เกีย่วขอ้งกบัรายวชิาทีเ่รยีนในภาคเรยีนนัน้ๆ 
      2.2 การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา                    

สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน เป็นโครงการที่จดัท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รบัความรูแ้ละความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะด้านต่างๆ และองค์ประกอบของชุมชน รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนนอกจากนี้ยงัได้เรยีนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการท างานในชุมชน 
ตลอดจนเกิดทกัษะในการศึกษาชุมชน รวมทัง้สามารถปรบัตวัเข้ากบักลุ่มและชุมชนได้ โดยโครงการ
ดงักล่าวประกอบดว้ยกจิกรรมย่อย 8 กจิกรรม ไดแ้ก่ การอบรมใหค้วามรูใ้นการศกึษาชุมชน เวทเีสวนา
ประสบการณ์ในการท างานในชุมชน การอบรมเชงิปฏบิตัิการเตรยีมความพรอ้มของนักศึกษาก่อนลง
ชุมชนโดยศูนยศ์กึษาและพฒันาชุมชน ล าปาง การส ารวจพืน้ที ่การสมัมนาเปิดวชิา การจดัเวทสีมัมนา
ในชุมชน การจดัการเรยีนการสอนและการตรวจเยีย่มและใหค้ าปรกึษาในพืน้ที ่และการสมัมนาปิดวชิา 
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  2.3  การอบรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการฝึกงานส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 3 ซึ่งฝึกงานใน
รายวชิา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2559 โดยโครงการ
อบรมดงักล่าวเป็นการเตรยีมความพรอ้มทกัษะในดา้นต่าง ๆ ทีค่าดว่านกัศกึษาจ าเป็นตอ้งใชใ้นระหว่าง
ฝึกงาน 

         ทัง้นี้ รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ เป็นรายวิชาที่มี
จดุมุ่งหมายใหน้กัศกึษาฝึกทกัษะการปฏบิตังิานในองคก์ร เรยีนรูก้ารสรา้งปฏสิมัพนัธ ์การปรบัตวัในการ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่น รวมทัง้มคีวามรบัผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย เรยีนรู้การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเพื่อฝึกให้นักศึกษามคีวามสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏคีวบคู่ไปกับ
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงาน ภายใต้กระบวนการด าเนิน
โครงการซึง่มกีารจดัสมัมนาและจดัอบรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการฝึกงาน 

           2.4 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศรายวิชา            
สส.502 ฝึกประสบการณ์สหวทิยาการ เป็นโครงการที่จดัท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ใน
ต่างประเทศแก่นักศึกษาโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัสห
วทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศกึษามปีระสบการณ์ในการท างาน
ในหน่วยงานระดบันานาชาต ิและเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารปรบัตวัเขา้กบัสงัคมวฒันธรรมของประเทศที่
นกัศกึษาไปฝึกงาน 

            2.5 โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
แผนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ การให้บรกิารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และ
วทิยาลยัสหวทิยาการ การเขา้พบอาจารยท์ี่ปรกึษา ตลอดจนแนวทางในการด ารงชวีติในมหาวทิยาลยั 
รวมถงึการปลูกฝังจติวญิญาณธรรมศาสตรใ์ห้กบันักศกึษาใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวตัถุประสงค์ส าหรบัการ
จดัท าโครงการดงักล่าว 
2. จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน  
             มหาวทิยาลยัมสีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูห้ลากหลาย และเพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษา 
ดงันี้ 

1. ห้องสมุดในการศึกษาต าราค้นคว้า เอกสารและงานวจิยั นักศึกษาสามารถใช้บรกิารได้ที่
ห้องสมุดบุญชูตรทีองซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทุกคณะในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง จะใช้บรกิาร
รว่มกนั ในปัจจุบนัหอ้งสมุดมหีนังสอืใหบ้รกิารทัง้สิ้นจ านวน 80,000 รายการ วารสารภาษาไทยจ านวน 
55 รายการ วารสารภาษาต่างประเทศ 13 รายการ และนักศึกษายงัสามารถใช้บรกิารยมืหนังสอืจาก
หอ้งสมดุอื่นไดโ้ดยไมม่คี่าใชจ้า่ย  

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรบัการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล
ประกอบการเรยีน โดยปัจจบุนัมคีอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารทัง้สิน้จ านวน 125 เครือ่ง 

3. ศูนย์การเรยีนรูว้ฒันธรรมอาเซยีนและประเทศญี่ปุ่ น เปิดให้บรกิารส าหรบัเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่ น เป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนและประเทศญี่ปุ่ น อาท ิการจดั
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นิทรรศการ เป็นต้น และเป็นแหล่งให้บรกิารวชิาการเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนและประเทศญี่ปุ่ นแก่
ชุมชนและสงัคม 

 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

(2) มรีายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ

 

X X X X X 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม  (ถ้ามี)       
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุด
ภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อย
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X X 

(8 ) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี)ทุ กคน  ได้ร ับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน า ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

(10)จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รบัการพฒันาวชิาการและหรอื/วชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11)ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวชิา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ      

ขอค าแนะน าขอ้เสนอแนะจากอาจารย์ที่มคีวามรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน  เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ ์       
การสอนส าหรบัรายวชิาทีผู่ส้อนแต่ละคนรบัผดิชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้          
โดยใชแ้บบสอบถามหรอืการสนทนากบักลุ่มนกัศกึษา ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

1.1.3 การประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากพฤตกิรรมการแสดงออก การท ากจิกรรม 
และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนกัศกึษาทุกปลายภาคการศกึษา 
1.2.2 การประเมนิการสอนโดยผูส้อน โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ

เรยีนของนกัศกึษาและเขยีนไวใ้นรายงานรายวชิา 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมนิจากนักศกึษาปัจจุบนัและบณัฑติที่จบตามหลกัสูตร โดยใชแ้บบสอบถามนักศกึษา
ชัน้ปีที ่4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัศกึษา/บณัฑติ กบัตวัแทนคณาจารย ์

2.2 ประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก โดยดูจากผลการประเมนิตนเองของ
ผูส้อนและรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร  

2.3 ประเมนิจากผู้ใช้บณัฑติหรอืผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง โดยประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บณัฑติ การวพิากษ์หลกัสตูร และการส ารวจอตัราการมงีานท าของบณัฑติ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
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การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7             
โดยผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา  มคีณะกรรมการ
อยา่งน้อย 3 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒภิายในสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอยา่งน้อย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการประเมนิประสทิธผิลของการสอนในวชิาที่ รบัผดิชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรบัปรุงทนัทเีมื่อได้รบัข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
จดัท ารายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนอผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาตรผี่านอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

4.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7       
จากการประเมนิคุณภาพภายในสาขาวชิา 

4.3 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมนิประสทิธผิลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา รายงานผลการด าเนินการ
ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมนิการสอนและสิง่อ านวยความสะดวก รายงาน
ผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา รายงานผลการประเมนิหลกัสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒิ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปีเสนอ
ผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาตร ี

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร           
เพื่อวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศกึษาต่อไป และจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลกัสตูรเสนอต่อคณบด ี
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี)  ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 
 
 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
1. ผศ.ดร.พทิยา  สุวคนัธ ์  งานวิจยั 

พิทยา  สุวคนัธ์. (2556). การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการเปิด
เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด (ไทย)-เขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดี (พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน . งานวจิยัซึ่งได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจ ัยวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

พิทยา  สุวคันธ์. (2556). การทะยานขึ้นของจีนในอาเซียนและ
ผลกระทบต่อภมิูรฐัศาสตรแ์ละภมิูเศรษฐศาสตร.์ งานวจิยัซึ่ง
ได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจ ัยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.์ 

ต ารา 
พทิยา  สุวคนัธ์.(2558). เหลียวหน้า-แลหลงั: ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 2015. ล าปาง : ศลิปการพมิพ.์  
พทิยา  สุวคนัธ.์(2561). เศรษฐกิจและการเมืองในภมิูภาคลุ่มแม่น ้า

โขง. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
บทความ 
พทิยา สุวคนัธ ์(2556) “การขยายบทบาทของจนี: บรรษทัขา้มชาตจินี

ในสปป.ลาวและเวียดนาม” รฐัศาสตร์สาร คณะรฐัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ท่ี  34 ฉบับท่ี  1 (มกราคม -
เมษายน 2556) ,140-17. 

พิทยา สุวคันธ์ (2556) “ความสมัพันธ์จีน-ไทย-สปป.ลาว: บนพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (NSEC) ของอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั
เชยีงราย (ประเทศไทย) และเมอืงหว้ยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.
ลาว” วารสารลุ่มน ้าโขงศึกษา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 เมษายน 56-
กันยายน 2556 พลวัตลุ่มน ้าโขงในกระแสธารอาเซียน  ,   
105-136. 
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พทิยา สุวคนัธ ์(2557) “ภูมยิทุธศาสตรบ์รรษทัขา้มชาตจินีในสปป.ลาว
และเวียดนาม” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลกัษณ์   ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 7 กนัยายน 2557,277-330 . 

Suvakunta P. (2016) “Thailand’s Foreign Direct Investment (FDI) 
in Vietnam VNU Journal of Science, Vol. 32, No. 1S (2016) 
,13-24.  

2. อ.ดร.วาสนา  ละอองปลวิ 
 

ต ารา 
วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) ."การเมืองของการ (ไม่)

เคล่ือนย้ายของแรงงานหนุ่มสาวไทย" ใน ประเสริฐ แรงกล้า 
(บก.) ชีวิตทางสังคมของการเคล่ือนย้าย. กรุงเทพฯ: คณะ
สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์. 

บทความ 
La-orngplew, Wasana (2017).“Guanxi and Post-Socialist Chinese 

Business in Pakse, Laos” in Yos Santasombat (ed.) 
Chinese Capitalism in Southeast Asia: Cultures and 
Practices. Singapore: Palgrave Macmillan ,207-227. 

La-orngplew, Wasana (2019). “Chinese Migrant Traders in 
Pakse, Champasak Province, Laos: Trajectories and 
Business Future” in Yos Santasombat (ed.) The Sociology 
of Chinese Capitalism in Southeast Asia: Challenges and 
Prospects. Singapore: Palgrave Macmillan ,245-269 . 

วาสนา ละอองปลวิ.  (2558). จากไร่ขา้วสู่สวนยาง:  การเปลีย่นแปลง
ภูมิทัศน์การเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูงในแขวงหลวงน ้ าทา 
สปป.ลาว. ใน ชยนัต ์วรรธนะภตูแิละสรอ้ยมาศ รุง่มณี (บก) ยาด
แย่งการพัฒนาและความทันสมยัในลาว. เชียงใหม่: ศูนย์
อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ,12-52. 

3. อ.ศวิรนิ เลศิภษูติ บทความ 
ศิวริน  เลิศภูษิต . (2556). รูปแบบการค้าของหลวงพระบางใน

คริสต์ศตวรรษที่  19 . วารสารสห วิทยาการ  วิท ยาลัย              
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
(เมษายน - กนัยายน พ.ศ. 2556) ,32-48 . 

ศิวริน เลิศภูษิต,พิทยา สุวคันธ์, กนกวรรณ อู่ทองทรพัย์,ทัชชกร             
บวัล้อม.(2559).ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด 
(ไทย)– เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียวดี (เมียนมา) ภายใต้กรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
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ประศาสนศาสตร์ ปีท่ี  7 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม  
2559) ,30-34. 

 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรสาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
4.ผศ.ดร.กนกวรรณ   
อู่ทองทรพัย ์

งานวิจยั 
กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย.์ (2557). โครงการวิเคราะห์ศกัยภาพและ

พฒันาชุดโปรแกรมการจดัการท่องเท่ียวต้นแบบส าหรบั
อุตสาหกรรม MICE ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.งบประมาณแผ่นดิน.ล าปาง: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย.์ (2556). การปรบัตวัของเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัเชียงใหม่.กองทุน
วิจยัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย.์ (2556).  การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบาย
การเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด (ไทย)-เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมียวดี (พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน. กองทุน
วจิยัวทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร.์  

บทความ 
กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย์. (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556). การยึด

ทรพัยส์นิชนชาตศิตัรขูองประเทศไทยใน สมยัสงครามครัง้ที่สอง
กบัการเกิดขบวนการทหารพม่าอิสระในจงัหวดัล าปาง”. วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่  7              
ฉบบัที ่2,63-78. 

กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย์. (มกราคม-ธนัวาคม 2556). ประวตัิศาสตร์
เศรษฐกิจเมืองนครล าปาง : หลังสนธิสญัญาเบาว์รงิ ถึง พ.ศ. 
2503. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1,149-167 

กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย.์ (2556).การล่มสลายของเจา้ผูค้รองนครในหวั
เมืองล้านนาในทางการเมืองเศรษฐกิจ : เมืองนครล าปาง .
วารสารสหวิทยาการ  ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1,116-151. 

กนกวรรณ  อู่ทองทรพัย์. การปรบัตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน
ภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กรณีศกึษาจงัหวดั
เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ วารสารวิทยาการจัดการ
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สมยัใหม่ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2559,94-105. 
5.ผศ.ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์ 
 

งานวิจยั 
ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์. (2556) . ความมัน่คงทางอาหารและความอยู่

รอดของคนชายขอบในพื้นท่ีริมโขงกรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน
ปากอิงใต้  ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย. งานวจิยัซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
วจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

 ต ารา 
ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์. (2556). การเมืองระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ . 

มสิเตอรก๊์อปป้ี (ประเทศไทย). 
บทความวิชาการ 
ธรีภทั  ชยัพพิฒัน์. (2556). การขยายตวัทางการค้าผ่านแดนระหว่าง

ไทยจนีตอนใต้และการพฒันาการขนส่งในลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน 
ภายใต้กรอบเขตการคา้เสรอีาเซยีน-จนี. วารสารสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์ปีท่ี 39 ฉบบัท่ี 1 , 96-111.  

6. อ.ดร.ยิง่ลกัษณ์  กาญจนฤกษ์ งานวิจยั    
ยิง่ลกัษณ์  กาญจนฤกษ์. (2559). โครงการ การยกระดบัความยัง่ยืน

ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.
งานวิจยัซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   

 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
7.ผศ.ดร.โขมส ี มภีกัด ี งานวิจยั 

โขมส ี มภีกัด.ี (2557). การศึกษาหารปูแบบการจดัการโบราณวตัถ ุ
ในพิพิธภณัฑ์วดัเจดีย์ซาวหลงั จงัหวดัล าปาง. งานวจิยัซึ่ง
ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวจิยัวทิยาลยัสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

8.ผศ.เพญ็ศริ ิ พนัพา บทความ 
เพ็ญศิร ิ พันพา.(2557). เกษตรพันธะสัญญา : ระบบความสัมพันธ ์

ความเสี่ยง การปรบัตัว อ านาจและการต่อรอง กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัล าปาง.วารสารมนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร์
ปริทศัน์ ปีท่ี 2 เล่ม 1 (มกราคม-มิถนุายน 2557) ฉบบัท้องถ่ิน
ในโลกใหม่ , 76-107. 
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อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
9.ผศ.โอฬาร  รตันภกัด ี
 

งานวิจยั 
บัวผัน สุพรรณยศ, สมบัติ สมศรพีลอย, กิตติศักดิ ์เกิดอรุณสุขศร ,ี 

โอฬาร รตันภักดี, อภิลกัษณ์  เกษมผลกูล และมณทิรา ตา
เมือง. (2557). รายงานการวิจัยเร่ืองเพลงพื้นบ้านภาค
กลาง (Thai Folk Songs of Central Region). ทุนอุดหนุน
การวจิยั กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2557. 

บทความ 
โอฬาร รตันภกัด.ี(มกราคม – ธนัวาคม 2556).ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์

ทอ้งถิน่ และสภาพสงัคมวฒันธรรม : ภาพสะท้อนจากภูมนิาม
ห มู่ บ้ าน ใน จังห วัด ล าป าง . ว ารส ารม นุ ษ ย ศ าสต ร์
สงัคมศาสตรป์ริทศัน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ปีท่ี 1, 
ฉบบัท่ี 1 , 111 – 146. 

โอฬาร รตันภักดี.(กันยายน 2557). ไปสืบเพลงฉ่อยที่เมืองระแหง . 
วารสารเชิดสยาม ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี 1 , 12-14 . 

 
 
 
 
 
 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรสาขาวิชาเอกการพฒันาการท่องเท่ียว 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
10.อ.ชยัยทุธ  ถาวรานุรกัษ์ 
 

 ต ารา 
ชัยยุ ท ธ  ถ าวรา นุ รักษ์ .(2560 ).ความรู้ พื้ น ฐาน เก่ี ย วกับ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว .ก รุ ง เ ท พ ฯ .
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

บทความ 
ชยัยุทธ ถาวรานุรกัษ์. การจดัการชุมชนชาตพินัธุ์ในอ าเภอกลัยานิ

วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางกระแสนโยบายการ
พฒันาการท่องเที่ยว 23 มกราคม 2558 สมัมนาวิชาการ
เน่ืองในโอกาสสถาปนา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
ครบรอบ 61 ปี  ณ  คณ ะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ ,1 -21.
กรงุเทพฯ.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

11.ผศ.ถริวฒัน์  ตนัทนิส 
 

หนังสือ / ต ารา 
Tanthanis, T. (2013). Reading Skill Development, 2nd ed. 

Bangkok : Thammasat University Press. 
งานวิจยั 
Tanthanis, T.  (2014). The Effect of Learning Together 

Technique of Cooperative Learning in Language 
Learning Activities on English Reading 
Comprehension in Literal level and Interpretative 
level : TU Research Fund Academic. 

บทความ 
Tanthanis, T. (2014). Vocabulary Learning Strategies of 

Interdisciplinary Studies Students with High and Low 
Levels of Reading Comprehension Ability  in Social 
Sciences. Journal of Language and Linguistics,         
vol 33(1), 1-22. 

ถริวฒัน์ ตนัทนิส. (กนัยายน-ธนัวาคม 2559). ผลของการใชก้จิกรรม
การเรยีนภาษาแบบร่วมมอืในรปูแบบการเรยีนรูร้่วมกนัที่มี
ต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดบัตัวอักษร
และระดบัตีความ. วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 13 ฉบบัท่ี 3  (เดือนกนัยายน - ธนัวาคม 2559) 
, 19-34. 

3. อ.วราพร  ขนัพล หนังสือ/ต ารา 
งานวิจยั 
วราพร ขนัพล. (2560) .ผลของการใช้กลวิธี THIEVES ท่ีมีต่อ

ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 
วิทยาลยัสหวิทยาการ.งานวจิยัซึง่ไดร้บังบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 
2560. (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 

บทความ 
วราพร ขนัพล . (2558). การใชเ้ทคนิค STAD กบัการส่งเสรมิ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ.รายงานการประชุมท่ี
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ วิทยาลยัสห
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อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 

วิทยาการ ประจ าปี 2558 หวัข้อ “ไทย จีนและเอเชีย-
แปซิฟิกในศตวรรษท่ี 21.วนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมคึกฤทธ์ิ ปราโมช สถาบนัไทยคดีศึกษา ชัน้ 9 
อาคารอเนกประสงค ์1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่า
พระจนัทร.์กรงุเทพฯ.ไทย,185-798. 

 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ผลงานทางวิชาการ 
1.อ.ดร.ถริวรรณ  นิพฏิฐกุล บทความ 

Nipithakul T., Ruenpiromjai Y., “Modification of Natural Rubber 

Film via UV-induced Surface Grafting of N,N-

Dimethylacrylamide” 5 1 st Kasetsart University Annual 

Conference, 5 -7  February 2013 , Bangkok, Thailand. p.59-

67. 

Nipithakul T., Kalapat N., “Influence of Surface Functional Groups 

on Protein-polymer Interaction”, 39 th Congress on Science 

and Technology of Thailand, 21-23 October 2013, Bangkok, 

Thailand. . p.323-328. 

Nipithakul T., Kalapat N., “Preparation and characterization of 

polyethylene-bearing imide groups”, 4 0 th Congress on 

Science and Technology of Thailand, 2-4 December 2014 , 

Khon Kaen, Thailand. . p.253-260. 

Nipithakul T., Sintasanai K., “Surface analysis of polyethylene film 

modified via ceric ion-induced grafting of acrylamide”, 54 th 

Kasetsart University Annual Conference, 2 -5  February 
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2016, Bangkok, Thailand. . p.167-174. 

Nipithakul T., Sintasanai K., “Introduction of functional 

groups onto the surface of polyethylene for metal 

binding”, 4 2 nd Congress on Science and Technology of 

Thailand, 3 0  Novemner-2  December 2 0 1 6 , Bangkok , 

Thailand.  p.269-273. 

Nipithakul T., Sintasanai K., “Study on preparation conditions of 

poly(hydroxamic acid) from poly(acrylamide)-grafted-

polyethylene film”, 5 5 th Kasetsart University Annual 

Conference, 3 1  January - 3  February 2 0 1 7 , Bangkok, 

Thailand. . p.98-105. 

2.รศ.ดร.สายฝน  สุเอยีนทร
เมธ ี
 

หนังสือ/ต ารา 
สายฝน สุเอยีนทรเมธ.ี (2557). สงัคมญ่ีปุ่ น เบ้าหลอมพร้อมรบั 

       วิกฤติ. นนทบุร.ีอนิฟินิท โกลบอลเทรด จ ากดั. 
งานวิจยั 
สายฝน  สุ เอียนทรเมธี . (2557)  .การสัง เค ราะห์ อ งค์ค วามรู้

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีส่งผล
ต่อการเผชิญภาวะวิกฤติ. งานวิจัยซึ่งได้ร ับงบประมาณ
สนบัสนุนจาก ศูนยค์ุณธรรม. 

สายฝน สุเอียนทรเมธ.ี (2557) .ทุนทางสงัคมกบัการเสริมสร้างการ
ปกครองท้องถ่ิน การศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย-
ญ่ีปุ่ น-เกาหลีใต้, งานวจิยัซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจาก
ส ถ า บั น สั ญ ญ า ธ ร ร ม ศั ก ดิ ์ เ พื่ อ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สายฝน สุเอยีนทรเมธ.ี (2558). ทุนทางสงัคมกบัการปฏิรปูสงัคมไทย 
(Social Capital and Thailand Reform). งานวิจัยซึ่ งได้ร ับ
งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
รงัสติ 

สายฝน สุเอียนทรเมธี. (2558). การเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
พฤติกรรมการเลือกตัง้ ปี พ.ศ.2554: กรณีศึกษาจงัหวดั
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ล าปาง. งานวิจยัซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน
พระปกเกลา้ 

Saifon Su-indramedhi. (2015).The Research and Development on 
Barrier-Free Communication Tools through Visual-
communication for International Disaster Management 
Cooperation among Asian Countries. Japan College of 
Social Work and Nakajima Peace Foundation 

บทความ 
Saifon Su-indramedhi. (2 0 1 5 ) .Disaster Management: Lesson 

Learned from Japan Published in GMSARN 
International Journal 9 (2015) ,83-92 

Saifon Su-indramedhi. (2 0 1 5 ) Challenges for Thai OTOP           
Community Enterprises: Experiences from Thailand and  
Japan, A Comparative Study Published in  RJSH Vol. 2 , 
No. 2, July - December 2015, 39-47 

Saifon SUINDRAMEDHI, Hiromi TOKUDA and Hiroshi EHARA. 
(2015) Rural Socio-Economic Development: A Comparative 
study of Thai and Japanese Experiences on Organic 
Farming, GMSARN International Journal 10 ,57-68. 

Saifon Su-indramedhi. (2 0 1 6 ) The Development of Community 
Enterprise: A Case Study of Moku Moku Farm in Mie 
Prefecture Published in  RJSH Vol. 3 , No. 1 , January - 
June 2016, 33-48 

 
3.ผศ.ดร.รุง่นภา  เทพภาพ งานวิจยั 

รุ่งนภา  เทพภาพ.(2556).การสงัเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขดั
เกลาทางสงัคมของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีส่งผลต่อการเผชิญภาวะ
วิกฤติงานวิจยัซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม 
(องคก์รมหาชน)  

รุ่งนภา  เทพภาพ.(2557).ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างการ
ปกครองท้องถ่ินการศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยญ่ีปุ่ น 
เกาหลีใต้.งานวิจัยซึ่งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน
สญัญาธรรมศกัดิเ์พื่อประชาธปิไตยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต(ิวช.) 
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4. อ.ดร.สุมติา  สุภากรณ์ งานวิจยั 

สุมติา  สุภากรณ์.(2560).การศึกษาความสามารถเชงิปฏสิมัพนัธ์ในชัน้
เรยีนภาษาองักฤษโดยการวเิคราะห์การสนทนา.งานวจิยัซึ่งได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560. (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 
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ภาคผนวก 2   ตารางเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูร ฉบบั พ.ศ.2556 กบั ฉบบั
ปรบัปรงุ พ.ศ.2561 

หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 
1.ช่ือหลกัสูตร 
ช่ือหลกัสตูรภาษาไทย:  
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ 
ช่ือหลกัสตูรภาษาองักฤษ: 
Bachelor of Arts Program in 
Interdisciplinary Studies  
 of Social Science 

1.ช่ือหลกัสูตร 
 
 
 

-คงเดิม- 

2.ช่ือปริญญา 
ช่ือปริญญาภาษาไทย :   
ช่ือเตม็: ศลิปศาสตรบณัฑติ  
(สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ 
ช่ือย่อ: ศศ.บ. (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์   
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ : 
ช่ือเตม็ :  Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of 
Social Science) 
ช่ือย่อ : B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science) 

2.ช่ือปริญญา 
 
 
 

-คงเดิม- 

3.ปรชัญาและความส าคญั        
     โดยเหตุทีส่ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมทัง้ภายใน
และระหว่างประเทศได้พัฒนเจริญก้าวหน้าและมีความ
สลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการและความ
เจรญิก้าวหน้านัน้ ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
และสงัคมเพิม่ทวขีึน้ มคีวามยุ่งยากซบัซอ้นคาบเกี่ยวและมคี
วาละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อ
พจิารณาในระดบัพืน้ทีจ่ะเหน็ไดว้่าภาคเหนือของประเทศไทย
เป็ น ภู มิ ภ าค ที่ มี ค ว าม โด ด เด่ น ใน ด้ า น ต่ า งๆ  เช่ น 
ประวัติศ าสตร์ ท รัพ ยากร เป็นต้น  รวมทั ้ง เป็ นพื้ นที่
ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง 

3.ปรชัญาและความส าคญั        
          ปรชัญา 
            สหวิทยาการสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งท า
ความเข้าใจปรากฎการณ์ ทางสังคมแบบองค์รวม            
ด้วยการบูรณาการวทิยาการในสาขาต่างๆ เพื่ออธิบาย
ความเป็นไปของสงัคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาสงัคมและ
พฒันาสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
        ความส าคญั 
      โดยเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมทัง้
ภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนาเจรญิก้าวหน้าและมี
ความสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้อย่างมาก พรอ้มๆ กบัพฒันาการ
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เนื่ องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการม ี
 

และความเจรญิกา้วหน้านัน้ ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง และสงัคมเพิม่ทวขีึน้ มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นคาบ  

หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 
ปฏสิมัพนัธ์กนั  จ าเป็นต้องอาศยัองค์ความรูจ้ากศาสตรต่์าง
สาขาทีม่คีวามหลากหลายเชงิสหวทิยาการ 
(Interdisciplinary) มาประยุกต์ ใช้ ในการท าความเข้าใจ 
อธบิาย วเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทัง้เชงิรบั
และเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ 
เช่น องคค์วามรูจ้ากสาขาเศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์
สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
เป็นตน้   

ยิง่ไปกว่านัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ยงัยดึมัน่ใน
พนัธกจิเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐัในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล า ป า ง  ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ข อ ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงึเหน็ควรจดัใหม้หีลกัสูตรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ขึน้ โดยจุดเด่น
ของหลกัสูตร คอื การบูรณาการศาสตรแ์ขนงต่างๆ เขา้มาใน
การเรียนการสอน ทัง้นี้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ศกัยภาพในเชงิสหวทิยาการออกไปรบัใชป้ระชาชนและสงัคม 
ตลอดจนสรา้งองค์ความรูท้ี่มลีกัษณะสหวทิยาการให้เท่าทนั
กบักระแสความเปลีย่นแปลงของโลก เพื่อการพฒันา ป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในระดบัภมูภิาคและระดบัชาตต่ิอไป 
 

เกีย่วและมคีวามละเอยีดอ่อนมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่จะเห็นได้ ว่า
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภูมภิาคที่มคีวามโดดเด่น
ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น  
รวมทัง้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง เนื่ องจากมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ            
ที่ เกิ ด ขึ้ น อัน เป็ น ผ ลม าจากก ารมีป ฏิ สัมพั น ธ์กัน  
จ าเป็นต้องอาศยัองคค์วามรูจ้ากศาสตรต่์างสาขาทีม่คีวาม
หลากหลายเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) มา
ประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย วเิคราะห์ เพื่อ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทัง้เชงิรบัและเชงิรุกให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศ เช่น องค์ความรู้
จากสาขาเศรษฐศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิตศิาสตร ์สงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้   
         ยิง่ไปกว่านัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรย์งัยดึมัน่ใน
พนัธกจิเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐัในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาออกสู่ภูมภิาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศู น ย์ ล าป าง  ใน ฐ าน ะที่ เ ป็ น ห น่ วย งานห นึ่ ง ข อ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจดัให้มีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ขึ้น 
โดยจุดเด่นของหลกัสูตร คอื การบูรณาการศาสตรแ์ขนง
ต่างๆ เขา้มาในการเรยีนการสอน ทัง้นี้เพื่อผลติบณัฑติที่
มคีุณภาพและศกัยภาพในเชงิสหวทิยาการออกไปรบัใช้
ประชาชนและสงัคม ตลอดจนสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะ
สหวทิยาการให้เท่าทนักบักระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

4.วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  
        (1) เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
ลักษณะสหวิทยาการ  ตลอดจนมีความสามารถในการ
ประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ  

4.วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  
 

-คงเดิม- 
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        (2) เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม อุดมการณ์ 
และจติส านึกออกสู่สงัคม         
 

หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 
               (3) เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะสหวทิยาการ
อนัเป็นองคค์วามรูท้ีย่งัขาดแคลน 
              (4) เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนภมูภิาค ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปาง 

  
         

3) คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
    เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจบุนั ฉบบัที ่3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7 

3) คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 

-คงเดิม- 

4) การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา  
   1 . โ ค ร ง ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปางระดบัปรญิญาตร ี
   2.การคดัเลอืกบุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาในระบบ
กลาง (Admissions) 

4) การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา  
1. โควตา 
2.การคดัเลอืกบุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาในระบบ

กลาง (Admissions) 
3 . โ ค ร ง ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยล์ าปางระดบัปรญิญาตร ี

5) จ านวนการรบันักศึกษา 
   รบันกัศกึษาปีการศกึษาละ 150 คน 

5) จ านวนการรบันักศึกษา 
   รบันกัศกึษาปีการศกึษาละ 130 คน 

6) ระบบการศึกษา  
แบบชัน้เรยีน 

6) ระบบการศึกษา  
-คงเดิม- 

7) ข้อก าหนดของหลกัสตูรท่ีส าคญั เช่น อนุปริญญา, 
วิชาโท, เอกคู่  เป็นต้น 

    7 .1ก าร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ รับ อ นุ ป ริญ ญ า  ส าข า วิ ช า                
สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์  
 
 
 
 

-ไม่มี- 
 

7) ข้อก าหนดของหลกัสตูรท่ีส าคญั เช่น อนุปริญญา, 
วิชาโท, เอกคู่  เป็นต้น 

    7.1 การศึกษาเพ่ือรบัอนุปริญญา  
สาขาวิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร ์  
       นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ไดห้น่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกติ 
ตามเงือ่นไขต่อไปนี้จงึจะมสีทิธไิดร้บัอนุปรญิญา 
1.ไดร้บัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
2.ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษามาแลว้ ไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศกึษาปกต ิ
3.ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัย รวม 30 
หน่วยกติ 
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4.ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ไมน้่อยกว่า 57 หน่วยกติ  

หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 
    ไดแ้ก่ 1.วชิาแกน 33 หน่วยกติ 

-กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ   27 หน่วยกติ 
   -กลุ่มวชิาภาษา 6 หน่วยกติ   
   2.วชิาเอก 24 หน่วยกติ 

5.ไดศ้กึษาวชิาเลอืกเสร ีไม่น้อยกว่า3 หน่วยกติ 
8) เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา 
   1 . ได้ ศึ ก ษ าร าย วิช า ต่ า งๆ  ค รบ ต าม โค ร งส ร้ า ง 
องค์ประกอบและข้อก าหนดของหลักสูตร โดยมีหน่วยกิต
สะสมไมต่ ่ากว่า 130 หน่วยกติ  
   2. ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00                       
(จากระบบ 4 คะแนน)  
   3. ตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีว่ทิยาลยัสหวทิยาการ
และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ าหนด 

8) เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา 
 
 

-คงเดิม- 

9) โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูร  
    นักศกึษาจะต้องจดทะเบยีนรายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ดงันี้ 
1) วิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
    1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1        21 หน่วยกิต 
- หมวดสงัคมศาสตร ์           5 หน่วยกติ 
- หมวดมนุษยศาสตร ์           2 หน่วยกติ 
- หมวดวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์     5 หน่วยกติ 
- หมวดภาษา            4 หน่วยกติ 
   1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2            9 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ            94 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาแกน           43 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ          27 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาภาษา                     6 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ  
  และภาคนิพนธ ์                       10 หน่วยกติ 
    2.2 วิชาเอก           39 หน่วยกิต            
- วชิาเอกรว่ม           9 หน่วยกติ 

9) โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูร  
    นักศึกษาจะต้องจดทะเบยีนรายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 
130 ห น่วยกิต  โดยศึกษารายวิชาต่างๆ  ครบตาม
โครงสรา้งองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ดงันี้ 
1) วิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
  1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1     21 หน่วยกิต 
- หมวดสงัคมศาสตร ์                6 หน่วยกติ 
- หมวดมนุษยศาสตร ์                3 หน่วยกติ 
- หมวดวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
- หมวดภาษา        9 หน่วยกติ 
   1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2       9 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ       94 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน       43 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาพืน้ฐานสหวทิยาการ       27 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาภาษา                 6 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ  
  และภาคนิพนธ ์                   10 หน่วยกติ 
    2.2 วิชาเอก       39 หน่วยกิต            
     - วชิาเอกรว่ม        9 หน่วยกติ 
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- วชิาเอกบงัคบั                           30 หน่วยกติ      - วชิาเอกบงัคบั               30 หน่วยกติ 
 

หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 
       2.3 วิชาเลือก                      12 หน่วยกิต 
3) วิชาเลือกเสรี                         6 หน่วยกิต 

    2.3 วิชาเลือก                  12 หน่วยกิต 
3) วิชาเลือกเสรี                               6 หน่วยกิต 

10) รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสตูร  
โดยเปรียบเทียบในลกัษณะเป็นวิชาต่อวิชา 
1) วิชาศึกษาทัว่ไป                         30 หน่วยกิต 
    1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1         21 หน่วยกิต  
  - หมวดมนุษยศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา             2 หน่วยกิต 
 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์             (2) 
  - หมวดสงัคมศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา             5 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม          (3) 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร ์              (2) 
  - หมวดวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 
     บงัคบั 2 วิชา                                              5 หน่วยกิต 
    วิทยาศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา            2 หน่วยกติ  
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2) 
    คณิตศาสตรห์รือคอมพิวเตอร ์ 
   บงัคบัเลือก 1 วิชา                               3 หน่วยกติ  
   จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.151 คณติศาสตรท์ัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั    (3) 
มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์           (3) 
มธ.155 สถติพิืน้ฐาน                         (3) 
 - หมวดภาษา บงัคบั 4 วิชา            12 หน่วยกิต 
   ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา            3 หน่วยกติ 
ท. 161 การใชภ้าษาไทย                   (3) 
  ภาษาองักฤษ บงัคบั 3 วชิา            9 หน่วยกติ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1               ไมน่บัหน่วยกติ 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2                         (3) 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3               (3) 
  (1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2            9 หน่วยกิต    
- วิชาบงัคบั  2  วิชา               6 หน่วยกิต 
ท.162  การเขยีนรายงานวชิาการ               (3) 
สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1               (3) 

10) รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสตูร  
โดยเปรียบเทียบในลกัษณะเป็นวิชาต่อวิชา 
1. วิชาศึกษาทัว่ไป                    30 หน่วยกิต   
    1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1    21 หน่วยกิต 
- หมวดมนุษยศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา        3 หน่วยกิต 
มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม        (3) 
- หมวดสงัคมศาสตร ์บงัคบั 2 วิชา        6 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมอืงกบักบัการลงมอืแก้ปัญหา      (3) 
มธ.101 โลก,อาเซยีน และไทย        (3) 
  - หมวดวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 
     บงัคบั 1  วิชา                                        3 หน่วยกิต 
 
มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื                 (3) 
 
 
 
 
 
 
   - หมวดภาษา  บงัคบั  3 วิชา                   9 หน่วยกิต 
 
มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอยา่งมวีจิารณญาณ    (3) 
 
มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ        (3) 
มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ      (3) 
มธ.106 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร      (3) 
   1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  
        - วิชาบงัคบั  2  วิชา                     6 หน่วยกิต 
สส.110 การคน้ควา้และเขยีนรายงานวชิาการ      (3)  
สส.111 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเขม้                (3) 
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หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2561 

- วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา              3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม   
 และวฒันธรรม               (3) 
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ี 
          และศลิปะการแสดง               (3) 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่           (3) 
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม               (3) 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั             (3) 
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ              (3) 
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม              (3) 
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้      (3) 
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน           (3) 
2) วิชาเฉพาะ                       94 หน่วยกิต 
    2.1) วิชาแกน                                           43 หน่วยกิต  
           - กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ          27 หน่วยกิต 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา    (3) 
สส.202 แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมศาสตร ์            (3) 
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ       (3) 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ       (3) 
สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ      (3) 
สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา             (3) 
สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้            (3) 
สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทางสงัคมศาสตร ์        (3) 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์          (3) 
            - กลุ่มวิชาภาษา                 6 หน่วยกิต 
เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดงัต่อไปนี้ 
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์           (3) 
สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร   (3) 
หรอื 
จน.171 ภาษาจนี 1              (3) 
จน.172 ภาษาจนี 2                                               (3) 
 

    - วิชาบงัคบัเลือก  1  วิชา                    3 หน่วยกิต   
จากวชิาต่อไปนี้ 
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร ์สงัคม  
          และวฒันธรรม                    (3) 
มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ : ทศันศลิป์ ดนตร ีและ 
          ศลิปะการแสดง                     (3) 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่       (3)  
มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม                    (3) 
มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั                  (3) 
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ          (3) 
มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม                   (3) 
มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้  (3) 
อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน                (3) 
2. วิชาเฉพาะ                                           94 หน่วยกิต 
    2.1) วิชาแกน                                       43 หน่วยกิต  
           - กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ     27 หน่วยกิต 
สส.201 วฒันธรรมศกึษา                          (3) 
สส.202 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์                 (3)                           
สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ         (3) 
สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ                  (3) 
สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสหวทิยาการ              (3) 
สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา                (3) 
สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมายเบือ้งตน้        (3) 
สส.208 การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสหวทิยาการ      (3) 
สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร ์          (3) 
           - กลุ่มวิชาภาษา            6 หน่วยกิต 
เลอืกศกึษาภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดงัต่อไปนี้ 
สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบัสงัคมศาสตร ์      (3) 
สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร       (3) 

หรอื 
สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1                 (3) 
สส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2        (3) 
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        - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
  และภาคนิพนธ ์                                          10 หน่วยกิต 
สส.500 ภาคนิพนธ ์              4 หน่วยกติ 
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน          3 หน่วยกติ 
สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ3 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.2) วิชาเอก                                           39 หน่วยกิต  
       นักศกึษาจะต้องเลอืกศกึษาวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่งจาก
วชิาเอก  ดงันี้ 
       - จนีศกึษา 
       - อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
       - การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
       - การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
             2.2.1) วิชาเอกร่วม               9 หน่วยกิต 
- รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและสาขา
วิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายระหว่างประเทศ (3) 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก                       (3) 
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ        (3) 
- รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกการจดัการทรพัยากร
ทางสังคมและวัฒ นธรรมและสาขาวิชาเอกการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา    (3) 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม    (3) 
สส.326 การบรหิารงานองคก์ร     (3) 
 

  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
  และภาคนิพนธ ์                                       10 หน่วยกิต 
   1. วิชาบงัคบั 1 วิชา 
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน                (3) 
  2.วิชาบงัคบัเลือก 2 วิชา  โดยแบ่งออกเป็น 2 
รปูแบบดงัน้ี 
      รปูแบบท่ี 1 
สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัสิหวทิยาการ      (3) 

สส.500 ภาคนิพนธ ์         (4) 

รปูแบบท่ี 2 
สส.503 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา       (1) 

สส.504 สหกจิศกึษา          (6) 

  2.2) วิชาเอก                                           39 หน่วยกิต  
     นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษาวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่งจาก
วชิาเอก  ดงันี้ 
     - จนีศกึษา 
     - อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงศกึษา 
     - การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
     - การพฒันาการท่องเทีย่ว 
          2.2.1) วิชาเอกร่วม          9 หน่วยกิต 
- รายวิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกจีนศึกษาและ                  
สาขาวิชาเอกอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ                (3) 
สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก                  (3) 
สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ               (3) 
- ราย วิชาเอกร่วมในสาขาวิชาเอกการจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมและสาขาวิชาเอก
การพฒันาการท่องเท่ียว 
สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา        (3) 
สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม        (3) 
สส.326 การบรหิารและการจดัการองคก์ร                (3) 
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             2.2.2) วิชาเอกบงัคบั                        30 หน่วยกิต 
- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
สส.331 หลกัไวยากรณ์จนี             (3) 
สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาจนี           (3) 
สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี            (3) 
สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการปกครองจนี           (3) 
สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีรว่มสมยั            (3) 
สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี    (3) 
สส.432 การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของจนี         (3) 
สส.433 นิเวศวทิยาและปัญหาสิง่แวดลอ้มในจนี           (3) 
สส.434 การคา้และการลงทุนจนี             (3) 
 
สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา            (3) 
- ราย วิชาเอกบังคับ ในสาขาวิชาเอกอ นุภู มิ ภ าค                   
ลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่ง   
          อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง             (3) 
สส.342 บรหิารธุรกจินานาชาต ิ            (3) 
  
สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศในอนุภมูภิาค 
          ลุ่มแมน่ ้าโขง                       (3) 
สส.344 ภมูริฐัศาสตรแ์ละเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่มประเทศ 
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                     (3) 
สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่มประเทศ   
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง            (3) 
สส.441 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ   
         ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง            (3) 
สส.442 นิเวศวทิยาและปัญหาสิง่แวดลอ้ม   
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง            (3) 
สส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้          (3) 
 
สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์          (3) 
 

          2.2.2) วิชาเอกบงัคบั                   30 หน่วยกิต 
- รายวิชาเอกบงัคบัในสาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
สส.331 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั                (3) 
สส.332 การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนีศกึษา             (3) 
สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมจนี       (3) 
สส.334 การเมอืงและการปกครองจนี                    (3) 
สส.335 จนีในเศรษฐกจิโลก                    (3) 
สส.336 สงัคมและวฒันธรรมของจนีรว่มสมยั            (3) 
สส.431 ความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศของจนี   (3) 
สส.432 จนีกบัความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม        (3)             (3) 
สส.433 จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตัลกัษณ์  

และโลกาภวิตัน์                                     (3) 
สส.434 สมัมนาจนีศกึษา                                   (3) 
- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาค                   
ลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะเรือ่ง   

อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                       (3) 
สส.342 การเคลื่อนยา้ยและการอพยพขา้มแดน 
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                         (3) 
สส.343 การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศ 
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                        (3) 
สส.344 สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ 
          ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงรว่มสมยั              (3) 
สส.345 การคา้และการลงทุนของกลุ่มประเทศ 

ในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง                      (3) 
สส.346 อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงในบรบิทโลก            (3) 
 
สส.441 อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขงกบัความทา้ทาย 

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม                                (3) 
สส.442 การพฒันาและการจดัการโลจสิตกิส ์

และห่วงโซ่อุปทาน                                  (3) 
สส.443 ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันาในอนุภูมภิาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง                                       (3) 
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สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง            (3) 
- ราย วิชาเอกบังคับ ในสาขาวิชาเอกการจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น             (3) 
สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม            (3) 
 
สส.353 ลา้นนาศกึษา               (3) 
สส.354 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม     (3) 
 
สส.355 การสื่อสารเพื่อการจดัการทรพัยากร   
          ทางสงัคมและวฒันธรรม             (3) 
สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชน            (3) 
สส.452 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์    (3) 
 
สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม              (3) 
สส.454 พพิธิภณัฑศ์กึษา              (3) 
 
สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการทรพัยากร   
          ทางสงัคมและวฒันธรรม             (3) 
- ราย วิชาเอกบังคับ ในสาขาวิชาเอกการพัฒ นา                 
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว            (3)  
 
สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว             (3) 
สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว                       (3) 
สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่างภูมศิาสตรก์บัการท่องเทีย่ว (3) 
สส.365 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว    (3) 
สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ              (3) 
 
สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการท่องเทีย่ว     (3)  
 
สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื   (3) 
 

สส.444 สมัมนาอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงศกึษา           (3) 
- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการจัดการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
สส.351 คตชินสรา้งสรรค ์                  (3) 
สส.352 กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม 
          กบัการพฒันาสงัคม                   (3) 
สส.353 การสื่อสารเพื่อการจดัการ                         (3) 
สส.354 การพฒันาทุนมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการ 
          ทางสงัคม                                     (3) 
สส.355 ลา้นนาศกึษา           (3) 
 
สส.356 การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม (3) 
สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดชีุมชนเพื่อบูรณาการ 
          สู่พพิธิภณัฑ ์                            (3) 
สส.452 อุตสาหกรรมวฒันธรรม                   (3) 
สส.453 เทคโนโลยกีบัการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
          และวฒันธรรม          (3) 
สส.454 สมัมนาการจดัการทรพัยากรทางสงัคม 
          และวฒันธรรม                                       (3) 
- รายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาเอกการพัฒนา                 
การท่องเท่ียว 
สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในบรบิท 
          แห่งยคุโลกาภวิตัน์         (3)  
สส.362 ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรการท่องเทีย่ว        (3) 
สส.363 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว         (3) 
สส.364 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่มสมยั        (3) 
สส.365 งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่วในอาเซยีน     (3) 
สส.366 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่ว 
           อยา่งยัง่ยนื          (3) 
สส.461 กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิาร 
          และการท่องเทีย่ว                                   (3)  
สส.462 การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละแนวโน้ม 
           การจดัการท่องเทีย่วในอนาคต                 (3) 
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สส.464 นโยบายและแผนการจดัการการท่องเทีย่ว  
         อยา่งยัง่ยนื             (3) 
สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื          (3) 
           2.3) วิชาเลือก           12 หน่วยกิต  
เลอืกอยา่งน้อย 4 วชิา จากวชิาต่อไปนี้ 
สส.371 ศลิปะและวรรณกรรมจนี            (3) 
สส.372 การท่องเทีย่วในจนี             (3) 
สส.373 บูรณาการอาเซยีน             (3) 
 
สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้          (3) 
สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่          (3) 
สส.376 ศลิปหตัถอุตสาหกรรมและการจดัการ           (3) 
สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว (3)  
สส.378 หลกันันทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว           (3) 
สส.471 ทกัษะการฟังและการพดูภาษาจนี           (3) 
สส.472 ภาษาจนีส าหรบัการประกอบอาชพี           (3) 
สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการขา้มแดน    
          ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้           (3) 
สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศ  
          อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง             (3) 
สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรม  
          และภาพยนตร ์             (3) 
สส.476 หลกัการสื่อสารต่างวฒันธรรม            (3) 
สส.477 การสื่อสารเพื่อการจดัการการท่องเทีย่ว           (3) 
สส.478 การท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่            (3) 
3) วิชาเลือกเสรี                                               6 หน่วยกิต 
สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี          (3) 
สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลู 
          ทางสงัคมศาสตร ์            (3) 
สส.383 ภมูทิศัน์วฒันธรรม            (3) 
สส.384 องคก์รกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม          (3) 
 
 

สส.463 เทคโนโลยกีบัพลวตัอุตสาหกรรม 
          การท่องเทีย่ว                                       (3) 
สส.464 สมัมนาการพฒันาการท่องเทีย่ว                 (3) 
   2.3) วิชาเลือก      12 หน่วยกิต  
        เลอืกอยา่งน้อย 4 วชิา จากวชิาต่อไปนี้ 
สส.371 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในองคก์ร               (3) 
สส.372 ภาษาจนีเพื่อการสมคัรงาน        (3) 
สส.373 การพฒันาเมอืงและชนบทในกลุ่มประเทศ 
          อนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง        (3) 
สส.374 มหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้      (3) 
สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตยทอ้งถิน่       (3) 
สส.376 หลกัการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม              (3) 
สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิท่องเทีย่ว       (3) 
สส.378 จรรยาบรรณวชิาชพีมคัคุเทศก์       (3) 
สส.471 วฒันธรรมการด าเนินธุรกจิในจนี       (3) 
สส.472 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจนี       (3) 
สส.473 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์                (3) 
 
สส.474 การท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้      (3) 
 
สส.475 มนุษย ์สงัคมและวฒันธรรมในวรรณกรรมและ
 ภาพยนตร ์                                         (3) 
สส.476 ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน์       (3) 
สส.477 หลกันันทนาการเพื่อการท่องเทีย่ว              (3) 
สส.478 การบรหิารกจิกรรมและการฝึกอบรม      (3) 
3. วิชาเลือกเสรี                                          6 หน่วยกิต   
สส.381 เพศสภาวะและเพศวถิ ี    (3)  3 (3-0-6) 
สส.382 ศลิปะจนี     (3) 
 
สส.383 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชพี    (3) 
สส.384 การพฒันาทกัษะการน าเสนอขอ้มลู            
          ทางสงัคมศาสตร ์                 (3) 
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สส.385 ประเดน็ปัจจุบนัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ(3) 
 
สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
       ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้            (3) 

 

สส.385 ประเดน็ปัจจุบนัดา้นความสมัพนัธ์ 
          ระหว่างประเทศ                                     (3) 
สส.386 ศลิปะกบัการจดัการ         (3) 
 
สส.387 สวสัดกิารสงัคมศกึษา         (3) 
สส.388 ภมูทิศัน์วฒันธรรม         (3) 
สส.389 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางสงัคมศาสตร ์ 
          และมนุษยศ์าสตร ์                                  (3)                 (3) 
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ภาคผนวก  3  ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สงัคมศาสตร ์ฉบบั พ.ศ. 2556  กบั ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

1. รายวิชาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  

ล าดบั หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิาง
ประวตัศิาสตร ์สงัคมและวฒันธรรม 

มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิาง
ประวตัศิาสตร ์สงัคมและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

2 มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ :ทศันศลิป์ 
ดนตรแีละศลิปะการแสดง 

มธ.116 มนุษยก์บัศลิปะ :ทศันศลิป์ 
ดนตรแีละศลิปะการแสดง 

3 มธ.117 พฒันาการของโลกสมนัใหม่ มธ.117 พฒันาการของโลกสมนัใหม่ 

4 มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม มธ.121 มนุษยก์บัสงัคม 

5 มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั มธ.122 กฎหมายในชวีติประจ าวนั 

6 มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกจิ 

7 มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม มธ.143 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 

8 มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีน
โปรแกรมเบือ้งตน้ 

มธ.156 คอมพวิเตอรแ์ละการเขยีน
โปรแกรมเบือ้งตน้ 

9 อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน อซ.125 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน 

10 สส.201วฒันธรรมศกึษา สส.201 วฒันธรรมศกึษา 

11 สส.203เศรษฐศาสตรเ์พื่อสห
วทิยาการ 

สส.203 เศรษฐศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ 

12 สส.205การบรหิารธุรกจิเพื่อสห
วทิยาการ 

สส.205 การบรหิารธุรกจิเพื่อสห
วทิยาการ 

13 สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา สส.206 สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันา 

14 สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคม
ศาศตร ์

สส.209 การวจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคม
ศาศตร ์

15 สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก สส.322 เอเชยีในบรบิทโลก 

16 สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา สส.324 แนวคดิว่าดว้ยการพฒันา 

17 สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม สส.325 ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 

18 สส.375 ประชาสงัคมและ
ประชาธปิไตยทอ้งถิน่ 

สส.375 ประชาสงัคมและประชาธปิไตย
ทอ้งถิน่ 

19 สส.378 หลกันันทนาการเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 

สส.477 หลกันันทนาการเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 

20 สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการ
ประกอบอาชพี 

สส.383 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบ
อาชพี 



50 
 
ล าดบั หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ

เปล่ียนแปลง 
21 สส.383 ภมูทิศัน์วฒันธรรม สส.388 ภมูทิศัน์วฒันธรรม  

 
 

 
  คงเดิม 

22 สส.385 ประเดน็ปัจจุบนัดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

สส.385 ประเดน็ปัจจุบนัดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

23 สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรม
ในวรรณกรรมและภาพยนต์ 

สส.475 มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมใน
วรรณกรรมและภาพยนต ์

24 สส.500 ภาคนิพนธ ์ สส.500 ภาคนิพนธ ์

25 สส.501 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตัิ
สหวทิยาการ 

สส.501 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ   
สหวทิยาการ 

 

2. รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ล าดบั หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

มธ.100 พลเมอืงกบัการลงมอืแกปั้ญหา ปรบัชื่อวชิา 

2 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์ มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

3 มธ.120 สหวทยิาการสงัคมศาสตร ์ มธ.101 โลก,อาเซยีน และไทย ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

4 มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

มธ.103 ชวีติกบัความยัง่ยนื ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

5 
 

ท.161 การใชภ้าษาไทย มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมี
วจิารณญาณ 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

6 สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 มธ.050 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

7 สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 มธ.105 ทกัษะการสื่อสารดว้ย
ภาษาองักฤษ 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

8 สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 
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ล าดบั 

 
หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ

เปล่ียนแปลง 
9 สส.202แนวคดิและทฤษฎทีาง

สงัคมศาสตร ์
สส.202 ทฤษฎสีงัคมศาสตร ์ ปรบัชื่อวชิา

และค าอธบิาย
รายวชิา 

10 สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ สส.204 รฐัศาสตรเ์พื่อสหวทิยาการ ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

11 สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมาย
เบือ้งตน้ 

สส.207 หลกันิตธิรรมและกฎหมาย
เบือ้งตน้ 

ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

12 สส.208 ปรชัญาและวธิกีารศกึษาทาง
สงัคมศาสตร ์

สส.208การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อ 
สหวทิยาการ 

ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

13 สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบั
สงัคมศาสตร ์

สส.211 ภาษาองักฤษส าหรบั
สงัคมศาสตร ์

ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

14 สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร สส.212 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

15 จน.171 ภาษาจนี 1 สส.213 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 1 ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

16 จน.172 ภาษาจนี 2 สส.214 ภาษาจนีเบือ้งตน้ 2 ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

17 สส.321 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบั
กฎหมายระหว่างประเทศ 

สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

18 สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ 

สส.323 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

19 สส.326 การบรหิารงานองคก์ร สส.326 การบรหิารและการจดัการ
องคก์ร 

ปรบัชื่อวชิา 

20 สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรม
จนี 

สส.333 ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรม
จนี 

ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 
 

21 สส.334 เศรษฐกจิและการเมอืงการ
ปกครองจนี 

สส.334 การเมอืงการปกครองจนี ปรบัชื่อวชิา 
และค าอธบิาย
รายวชิา 

22 สส.335 สงัคมและวฒันธรรมจนีรว่ม
สมยั 

สส.336 สงัคมและวฒันธรรมจนีรว่ม
สมยั 

ปรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

23 สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะ
เรือ่งอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

สส.341 การอ่านภาษาองักฤษเฉพาะ
เรือ่งอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 
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เปล่ียนแปลง 
24 สส.344 ภมูศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิ

สงัคมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้าโขง 

สส.343 การเมอืงการปกครองของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

25 สส.345 วฒันธรรมและสงัคมของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

สส.344 สงัคมและวฒันธรรมของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงรว่ม
สมยั 
 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

26 สส.351 คตชินและวถิชีวีติพืน้บา้น สส.351 คตชินสรา้งสรรค ์ ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

27 สส.352 กลุ่ม องคก์รและเครอืขา่ย
ทางสงัคม 

สส.352 กลุ่ม องคก์รและเครอืขา่ยทาง
สงัคมกบัการพฒันา 

ปรบัชื่อวชิา 

28 สส.353 ลา้นนาศกึษา สส.355 ลา้นนาศกึษา ปรบัรหสัวชิา 

29 สส.354 การจดัการทรพัยากรทาง
สงัคมและวฒันธรรม 

สส.356 การจดัการทรพัยากรทางสงัคม
และวฒันธรรม 

ปรบัรหสัวชิา 

30 สส.355 การสื่อสารเพื่อการจดัการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

สส.353 การสื่อสารเพื่อการจดัการ ปรบัชื่อวชิา
และรหสัวชิา 

31 สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วใน
บรบิทแห่งยคุโลกาภวิตัน์ 

ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

32 สส.362 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว สส.364 การจดัการธุรกจิท่องเทีย่วรว่ม
สมยั 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

33 สส.363 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว สส.362 ภมูศิาสตรล์ะทรพัยากรการ
ท่องเทีย่ว 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

34 สส.364 ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภมูศิาสตรก์บัการท่องเทีย่ว 

35 สส.365 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว สส.363 สงัคมวทิยาการท่องเทีย่ว ปรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

36 สส.371 ศลิปะและวรรณกรรมจนี สส.382 ศลิปะจนี ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิา 
และค าอธบิาย
รายวชิา 
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เปล่ียนแปลง 
37 สส.372 การท่องเทีย่วในจนี สส.472 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของ

จนี 
 
 
 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิา 
และค าอธบิาย
รายวชิา 

38 สส.376 ศลิปะหตัถอุตสาหกรรมและ
การจดัการ 

สส.386 ศลิปะกบัการจดัการ ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

39 สส.374 การท่องเทีย่วในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

สส.474 การท่องเทีย่วในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ปรบัรหสัวชิา 

40 สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการ
การท่องเทีย่ว 

สส.377 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกจิ
ท่องเทีย่ว 

ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

41 สส.378 หลกันันทนาการเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 

สส.477 หลกันันทนาการเพื่อการ
ท่องเทีย่ว 

 

42 สส.381 ภาษาองักฤษเพื่อการ
ประกอบอาชพี 

สส.383 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบ
อาชพี 

ปรรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
ราวชิา 

43 สส.382 การพฒันาทกัษะการน าเสนอ
ขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์

สส.384 การพฒันาทกัษะการน าเสนอ
ขอ้มลูทางสงัคมศาสตร ์

ปรบัรหสัวชิา 

44 สส.383 ภมูทิศัน์วฒันธรรม สส.388 ภมูทิศัน์วฒันธรรม ปรบัรหสัวชิา 

45 สส.431 กฎหมายและวฒันธรรมการ
ด าเนินธุรกจิในจนี 

สส.471 วฒันธรรมการด าเนินธุรกจิใน
จนี 

ปรบัชื่อวชิา
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

46 สส.432 การเมอืงและนโยบาย
ต่างประเทศของจนี 

สส.431 ความมัน่คงและนโยบาย
ต่างประเทศจนี 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

47 สส.433 นิเวศวทิยาและปัญหา
สิง่แวดลอ้มในจนี 

สส.432 จนีกบัความทา้ทายทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

48 สส.435 สมัมนาประเดน็จนีศกึษา สส.434 สมัมนาจนีศกึษา ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 
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เปล่ียนแปลง 
49 สส.441 การคา้การลงทุนของกลุ่ม

ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
สส.345 การคา้การลงทุนของกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ปรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

50 สส.442 นิเวศวทิยาและปัญหา
สิง่แวดลอ้มในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

สส.441 อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงกบั
ความทา้ทายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

51 สส.443 จนีโพน้ทะเลในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

สส.433 จนีโพน้ทะเล : การยา้ยถิน่ อตั
ลกัษณ์และโลกาภวิตัน์ 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

52 สส.444 การพฒันาและการจดัการโลจิ
สตกิส ์

สส.442 การพฒันาและการจดัการโลจิ
สตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

53 สส.445 สมัมนาประเดน็อนุภมูภิาคลุ่ม
แมน่ ้าโขง 

สส.444 สมัมนาอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ปรบัชื่อวชิา
และรหสัวชิา 

54 สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี
ชุมชน 

สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี
ชุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ์ 

ปรบัชื่อวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

55 สส.452 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ สส.473 ชาตพินัธุ ์รฐั และโลกาภวิตัน์ ปรบัรหสัวชิา 

56 สส.453 อุตสาหกรรมวฒันธรรม สส.452 อุตสาหกรรมวฒันธรรม ปรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

57 สส.454 พพิธิภณัฑศ์กึษา สส.451 ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี
ชุมชนเพื่อบรูณาการสู่พพิธิภณัฑ์ 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

58 สส.455 สมัมนาประเดน็การจดัการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

สส.454 สมัมนาการจดัการทรพัยากร
ทางสงัคมและวฒันธรรม 

ปรบัชื่อวชิา
และรหสัวชิา 

59 สส.464 นโยบายและแผนการจดัการ
การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

สส.366 นโยบายและแผนการจดัการ
การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

ปรบัรหสัวชิา
และค าอธบิาย
รายวชิา 

60 สส.465 สมัมนาประเดน็การท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื 

สส.464 สมัมนาการท่องเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนื 

ปรบัชื่อวชิา
และรหสัวชิา 
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เปล่ียนแปลง 
61 สส.471 ทกัษะการฟังและการพดู

ภาษาจนี 
สส.331 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั ปรบัชื่อวชิา 

รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

62 สส.472 ภาษาจนีส าหรบัการประกอบ
อาชพี 

สส.372 ภาษาจนีเพื่อการสมคัรงาน ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

63 สส.473 การเคลื่อนยา้ยและการขา้ม
แดนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

342 การเคลื่อนยา้นและการอพยพขา้ม
แดนในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ปรบัชื่อวชิา 
รหสัวชิาและ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

64 สส.474 การพฒันาเมอืงและชนบทใน
กลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

สส.373 การพฒันาเมอืงและชนบทใน
กลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 

ปรบัรหสัวชิา 

65 สส.476 หลกัการสื่อสารต่าง
วฒันธรรม 

สส.376 หลกัการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม 

ปรบัชื่อวชิา
และรหสัวชิา 

66 สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏตัสิห
วทิยาการ 

สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏตัสิห
วทิยาการ 

ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

 

3. รายวิชาท่ีเปิดเพ่ิม  

ล าดบั หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1  มธ.106 ความคดิารา้งสรรคแ์ละการ
สื่อสาร 

 
 
 
 

 
 
        เปิดเพ่ิม 

2  สส.110 การคน้ควา้และเขยีนรายงาน
วชิาการ  

3  สส.111 ไวยากรณ์ภาองักฤษแบบเขม้ 

4  สส.332 การอ่านภาษาองักฤษดา้นจนี
ศกึษา 

5  สส.335 จนีในเศรษฐกจิโลก 

6  สส.346 อนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขงใน
บรบิทโลก 

7  สส.354 การพฒันาทุนมนุษยแ์ละ
ผูป้ระกอบการทางสงัคม 
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เปล่ียนแปลง 
8  สส.362 ภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรการ

ท่องเทีย่ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   เปิดเพ่ิม 

9  สส.365 งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่ว
ในอาเซยีน 

10  สส.366 งานมคัคุเทศกก์บัการท่องเทีย่ว
ในอาเซยีน 

11  สส.371 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารใน
องคก์ร 

12  สส.372 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของ
จนี 

13  สส.374 มหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

14  สส.378 จรรยาบรรณวชิาชพีมคัคุเทศก์ 

15  สส.381 เพศสภาวะและเพศวถิ ี

16  สส.387 สวสัดกิารสงัคมศกึษา 

17  สส.389 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทาง
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์

18  สส.443 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
พฒันาในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

19  สส.453 เทคโนโลยกีบัการจดัการ
ทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 

20  สส.461 กฎหมายส าหรบัธุรกจิบรกิาร
และการท่องเทีย่ว 

21  สส.462 การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์
และแนวโน้มการจดัการการท่องเทีย่วใน
อนาคต 

22  สส.463 เทคโนโลยกีบัพลวตั
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

23  สส.476 ระบบอาหารกบัโลกาภวิตัน์ 

24  สส.478 การบรหิารกจิกรรมและการ
ฝึกอบรม 

25  สส.503 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิ
ศกึษา 

26  สส.504 สหกจิศกึษา 
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4. รายวิชาท่ีปิด 

ล าดบั หลกัสตูรฉบบั พ.ศ. 2556 หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 สรปุการ
เปล่ียนแปลง 

1 มธ.151 คณติศาสตรท์ัว่ไประดบั
มหาวทิยาลยั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
          ปิดวิชา 

2 มธ.153 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร ์

 

3 มธ.155 สถติพิืน้ฐาน  

4 ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ  

5 สษ.295 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 1  

6 สส.331 หลกัไวยากรกรณ์จนี  

7 สส.332 ทกัษะการอ่านและเขยีน
นภาษาจนี 

 

8 สส.342 บรหิารธุรกจินานาชาต ิ  

9 สส.343 ประวตัศิาสตรข์องกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

 

10 สส.373 บูรณาการอาเซยีน  

11 สส.384 องคก์รกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 

12 สส.386 การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 

13 สส.434 การคา้และการลงทุนจนี  

14 สส.461 การท่องเทีย่วเชงินิเวศ  

15 สส.462 การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
เพื่อการท่องเทีย่ว 

 

16 สส.463 การพฒันาการท่องเทีย่วอยา่ง
ยัง่ยนื 

 

17 สส.477 การสื่อสารเพื่อการจดัการการ
ท่องเทีย่ว 

 

18 สส.478 การท่องเทีย่วกบัชุมชน
ทอ้งถิน่ 
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ภาคผนวก 4   ส าเนาเอกสารข้อบงัคบัและระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1.ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร 

2.ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 

3.ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2547 

4.ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาขา้มหลกัสูตร พ.ศ.2560 

5.ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง การลงทะเบยีนรายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 


