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 ในสมัยท่ี	 ดร.ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ	 เป็นอธิการบดี	 กลุ่มศิษย์เก่าอาวุโส	 เตรียม	 มธก.	 และผู้ท่ีจบ
การศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตเดิม	 ได้นำาเสนอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร้ือฟ้ืนการจัดการเรียน
การสอน	“ธรรมศาสตรบัณฑิต”	 ข้ึนใหม่อีกคร้ังหน่ึง	 ในเวลาน้ันผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ให้ความสนใจ
และศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะยกร่างหลักสูตรท่ีมีลักษณะบูรณาการองค์ความรู้สาขาต่าง	ๆ	ทางสังคมศาสตร์						
ซ่ึงอาจตอบสนองความต้องการของสังคมไทยสมัยใหม่	 ต่อมาในสมัย	 รศ.นรนิติ	 เศรษฐบุตร	 เป็นอธิการบดี				
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายการจัดการศึกษาออกสู่ภูมิภาคภายใต้ โครงการเปิดวิทยาเขตสารสนเทศ		
ประกอบกับกระแสการเรียกร้องของประชาคมในจังหวัดลำาปางให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี	 เพ่ิมเติมจากท่ีมีการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตโดยคณะรัฐศาสตร์อยู่แล้วเป็นเวลาหลายปี
	 รศ.ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในขณะน้ัน	 ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี
พบปะกับประชาคมลำาปาง	 เพ่ือปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการเรียนการสอนข้ึนท่ีจังหวัด
ลำาปาง	 แนวคิดเดิมเก่ียวกับหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตจึงถูกนำามาพัฒนาเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ						
อีกคร้ัง	 โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทำ างานชุดหน่ึงมี	 รศ.ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์, 	 รศ.ดร.
สายทิพย์	 สุคติพันธ์	และ	ผศ.พรชัย	ตระกูลวรานนท์	 เป็นแกนนำาในการทำาประชาพิจารณ์และพัฒนาหลักสูตร															
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ข้ึน		ซ่ึงต่อมาในวันท่ี	23		กุมภาพันธ์		พ.ศ.2542		“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชา
สหวิทยาการสังคมศาสตร์”		ได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากท่ีประชุมคณบดี	และในวันท่ี	4		มีนาคม		พ.ศ.2542		
ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		หลักสูตรได้เร่ิมจัดการเรียนการสอนคร้ัง
แรกในปีการศึกษา	 	2542	 	ภายใต้ โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์ลำาปาง	 	และบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร		ฯ		จนเม่ือได้จัดการเรียนการสอนมีนักศึกษาครบท้ัง
	4		ช้ันปีแล้ว		ได้มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร	คร้ังท่ี		1		หรือ		ในปีการศึกษา		2546		โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและแผนของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวันน้ันถึงวันน้ีจากวันน้ันถึงวันน้ี
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	 ต่อมาในปี 	 พ.ศ. 	 2546	 วิทยาลัยสหวิทยาการ	 ไ ด้ ถูกจัดต้ัง ข้ึนตามระเ บียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลำ าปาง	 ลงวันท่ี	 5	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2546	 มีสถานะเป็นหน่วยงาน
หน่ึงในมหาวิทยาลัย	 มีหน้าท่ีจัดการศึกษาการวิจัย	 และการให้บริการวิชาการแก่สังคม	 ตลอดท้ังส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์ลำ าปาง	 และในวันท่ี	
10	 ตุลาคม	 	พ.ศ.	 2547	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์	 (หลักสูตรปรับปรุง		
พ.ศ.	 2547)	 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2547)	
ได้รับความเห็นชอบจากสำานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา		 
	 “วิทยาลัยสหวิทยาการ”	 ได้พัฒนาเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง	 เม่ือมหาวิทยาลัย	 ฯ	 ได้จัดโครงสร้าง
การบริหารใหม่	 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ	
พ.ศ.	 2549	 ลงวันท่ี	 31	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2549	 กำาหนดให้วิทยาลัยสหวิทยาการแยกการบริหารงานเป็น
อิสระออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์ลำ าปาง	 และตัดโอนภารกิจ	 งบประมาณและบุคลากรของ
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์	 และโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ	
และตัดโอนบุคลากรและงบประมาณจากสำานักงานบัณฑิตศึกษา	มาอยู่ภายใต้ โครงสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการ
	 ในปีการศึกษา	 2552	 วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2552)	 โดยเปิดการสอนจำ านวน	 4	 สาขา
วิชาเอกจากเดิมท่ีมี	 2	 สาขาวิชาเอก	 และมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปีการศึกษา	 2556	 และ	 2561	
โดยยังคงมีสาขาวิชาเอก		4	สาขา	ได้แก่

     1.  จีีนศึึกษา        2.   อนุภููมิิภูาคลุุ่�มิแมิ�นำ�าโขงศึึกษา 

     3.  การจัีดการทรัพยากรทางสังคมิแลุ่ะวัฒนธรรมิ 4.   การพัฒนาการท�องเท่ียว 
  
	 ในปีการศึกษา	2556	วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศูนย์ท่าพระจันทร์ ได้กำาเนิด	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขา
วิชาปรัชญา	การเมือง	และเศรษฐศาสตร์	(PPE)	และต่อมา	ในปีการศึกษา	2557	จึงได้นำาหลักสูตรดังกล่าวมาเปิด
ทำาการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำาปาง	ด้วย
	 ท้ังน้ีหลักสูตรน้ีเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ	 เข้ามาในการเรียนการสอน
เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน	 ท้ังในการเมือง	 เศรษฐกิจ	กฎหมายและ
พ้ืนฐานทางปรัชญา	ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน	รวมท้ังประยุกต์ ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการและแก้ไขปัญหาด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	การศึกษา	
การพัฒนาสังคม	 และอาชีพอิสระอ่ืนๆรวมท้ังมีความรู้และความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
เป็นนักวิชาการและนักวิจัยได้
	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปรัชญา	การเมือง	และเศรษฐศาสตร์	 (PPE)	 เป็นหลักสูตรท่ีใช้
ระยะเวลาในการศึกษา	3	ปีคร่ึง	ประกอบด้วย	3	สาขาวิชาเอก	ได้แก่	สาขาปรัชญา	สาขาการเมือง	และกฎหมาย	
และสาขาเศรษฐศาสตร์	
	 ดังน้ันในปัจจุบัน	 (ปีการศึกษา	2565)	 วิทยาลัยสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์ลำาปางมี
การเรียนการสอนโดยระดับปริญญาตรีท้ังส้ิน	2	หลักสูตร
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รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศึาสตราจีารย์ เล็ุ่ก สมิบัติ   
(พ.ศ.2547	-	พ.ศ.2550)

รองศึาสตราจีารย์ 
ดร.นันทนา รณเกียรติ 

(พ.ศ.2550	-	พ.ศ.2553)

ศึาสตราจีารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน
(พ.ศ.2556	-	พ.ศ.2559)

รองศึาสตราจีารย์
ดร.ชาลีุ่ เจีริญลุ่าภูนพรัตน์

ตำาแหน�ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทนในตำาแหน�ง

คณบดีวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ
(1	พฤศจิกายน	พ.ศ.2562	

–	28	เมษายน	2563)

รองศึาสตราจีารย์
ดร.สายฝน สุเอียนทรเมิธี

(26	ตุลาคม	2563	-ปัจจุบัน)

ผู้ช�วยศึาสตราจีารย์
ดร.จุีฬาพร เอื�อรักสกุลุ่
(พ.ศ.2553	-	พ.ศ.2556)

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

ศึาสตราจีารย์
ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิึริวรรณ สืบนุการณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัียแลุ่ะนวัตกรรมิ
รักษาการเเทนในตำาเเหน�ง

คณบดีวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ
(	29	เมษายน	2563	–	25	ตุลาคม	2563	)

CIS TU
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สารต้อนรับนักศึึกษาใหมิ� CIS TU
จีากคณบดีวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

	 สวัสดีนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการทุกคน	 จุดเร่ิมต้น
ของวิทยาลัยสหวิทยาการมาจากเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะน้ันอยากเห็นบัณฑิตท่ีจบ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่ีมีความรู้แบบสหวิทยาการ	
เป็นบัณฑิตท่ีเข้าใจโลก	 เข้าใจสังคมแบบองค์รวม	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ต้องการให้มีการร้ือฟ้ืนการจัดการเรียนการสอน	
“ธรรมศาสตรบัณฑิต”	 ข้ึนใหม่	 โดยมีลักษณะบูรณาการองค์
ความรู้สาขาต่าง	 ๆ	 ทางสังคมศาสตร์	 ด้วยโลกเปล่ียนแปลง
รวดเร็วมาก	ความรู้เพียงศาสตร์เดียวคงไม่เพียงพอ	จากจุดเร่ิม
ต้นในวันน้ันถือว่า	 เรามีความคิดท่ีก้าวหน้ามาก	 ไม่มีมหาวิทยาลัย
ใดในประเทศไทยท่ีมีหลักสูตรในลักษณะน้ี	 จนปัจจุบันคนท่ัวไป
เข้าใจมากย่ิงข้ึนว่า	 “สหวิทยาการคืออะไร”	 เราขยายความรู้จาก
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพียงด้านเดียวไปสู่สหวิทยาการทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยหลังจากท่ีเรามีหลักสูตร	 “วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมข้อมูล”	 นับเป็นเวลากว่า	 2	 ทศวรรษท่ีวิทยาลัย
สหวิทยาการได้ผลิตบัณฑิตท่ีพร้อมด้วยความรู้	 ความสามารถสู่
สังคม
	 ตลอด	 3-4	 ปี	 ท่ีพวกเราจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์
วิทยาลัยสหวิทยาการต่อแต่น้ีน่าจะทำาให้เราทุกคนเข้าใจศาสตร์
แบบสหวิทยาการ	 และนำ าไปใช้ประโยชน์	 สามารถตอบโจทย์
ประเทศ	 ตอบโจทย์สังคมได้	 ไม่ว่าจะเป็น	 SI	 PPE	 DSI	 ก็ตาม
วิทยาลัยสหวิทยาการยังเล็งเห็นว่า	 นอกเหนือจากรายวิชาท่ี
อ ยู่ ใ น ห ลั ก สู ต ร แ ล้ ว 	 นั ก ศึ กษ า ทุ กคน ท่ี จ บออก ไ ป จ าก
วิทยาลัยสหวิทยาการควรไ ด้ รับทักษะ ท่ีจำ า เ ป็นและเราจะ
มุ่งม่ันสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาทุกคน	
และอยากให้นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการมีความ	 Smart	

	ในโอกาสน้ี	ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัยสหวิทยาการ	
ขอให้ทุกคนมุ่งม่ันและประสบผลสำาเร็จตามท่ีต้ังใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

17	กรกฎาคม	2565

R
Responsibility 

T
Talent 

M
Morality
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Ambition

S
Skill and Ability
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CIS TU

	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสหวิทยาการ	
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความยินดีย่ิง	พ่ีอยากจะบอก
เพียงว่า....
	 4	 ปีในร้ัวมหาวิทยาลัย	 เรียนรู้ให้เต็มท่ีท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน	 ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ	 เพราะพวกเราอายุ	19-22	
ได้แค่คร้ังเดียว	

“พ่ีรุ่ง SW41” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำาปาง

Anyone who keeps 
learning stays young

-	Henry	Ford	-

ยินดีต้อนรับอีกคร้ัง
และเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้เจอกัน	

“
”
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
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แด่ 
สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์ 

ท่ีรักย่ิง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

	 1.	 เสรีภาพทางวิชาการ	 เสรีภาพทางความคิด	ความสุข	
และคุณภาพชีวิต	จะเกิดข้ึนท่ีธรรมศาสตร์	โปรดสนุกกับโลก
การเรียนรู้	นับแต่น้ี
	 2.	 บัณฑิตธรรมศาสตร์จะใส่ครุยลุยโคลน	และเป็นท่ีพ่ึง
ของประชาชนตลอดไป	พวกคุณพร้อมแล้วนะ	
	 3.	อุดมการณ์ธรรมศาสตร์เพ่ือประชาชนยังคง
เข้มข้น	ปณิธานธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมยังคงเข้มขลังเเละคน
ธรรมศาสตร์ต้องยังคงหยัดยืนเพ่ือผู้อ่ืนอย่างเข้มแข็ง	
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีพวกเราทุกคนจะรักษา
เอาไว้
	 4.	สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีคุณภาพ	นักศึกษา
จะมีพ้ืนท่ีเเห่งเสรีภาพและทุกองคาพยพของธรรมศาสตร์
เคล่ือนด้วยสันติภาพ	เพราะทุกภาพของธรรมศาสตร์ล้วน
มีพวกคุณอยู่ในน้ัน
	 5.ธรรมศาสตร์	แคร์	และดูแลทุกคน	สหวิทยาการ	
เปิดรับทุกการแชร์	และแฟร์แฟร์	กับทุกๆ	คน	
	 6.เราจะสร้าง	สหวิทยาการ	ธรรมศาสตร์ร่วมกัน	 ทุก	ๆ	
ก้าว	คือ	การแบ่งปัน	ทุกๆ	การแบ่งปัน	คือการพัฒนา	ทุก	ๆ 	ปัญหา	
จะได้รับการแก้ไข	ทุก	ๆ	ความไม่สบายใจ	จะได้รับการดูแล
		 7.ศาสตร์ท่ีพวกเราเรียนอยู่	 คือ	 สังคมศาสตร์	 -	
มนุษยศาสตร์	 ซ่ึงเป็นหัวใจ	ของธรรมศาสตร์	 ส่วนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นสมองของธรรมศาสตร์	 เเละวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 เป็นสายโลหิต	 ท่ีธรรมศาสตร์จะพัฒนาตัวตนเพ่ือเป็น
หลักให้สังคมไทยได้พ่ึงพิง	ทุกๆ	ศาสตร์	ในธรรมศาสตร์	
น่ันเท่าเทียมกัน
	 8.	เพราะธรรมศาสตร์มีจิตวิญญาณ	การสืบทอดปณิธาน
จึงสำ าคัญ	เพราะธรรมศาสตร์เต็มไปด้วยความสัมพันธ์	การดูแล
กันและกันจึงเป็นเร่ืองใหญ่	 เพราะธรรมศาสตร์ต้องก้าวหน้า
นำาไทย	การบริหารมหาวิทยาลัยจึงต้องใส่ใจเร่ืองธรรมาภิบาล	
เพราะธรรมศาสตร์	เป็นบ้าน	ทุกคนจึงต้องการความรัก	การดูแล	
แก้ปัญหา	และนำาพาไปสู่สากล

 8 ข้อน้ี	เป็นเร่ืองดีดีท่ีคุณทุกคน

จะได้สัมผัสเอง	ท่ีน่ี	ยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ
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	 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเพ่ือนใหม่รหัส	 65	 ทุกคนสู่ครอบครัว
วิทยาลัยสหวิทยาการ	 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนก้าวเข้ามาพร้อมกับการต้ังเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน	และมีความมุ่งม่ันในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นบันไดท่ี
ช่วยให้นักศึกษาก้าวสู่ความสำ าเร็จในยุคท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายในทุกมิติ	
ขอให้นักศึกษามีความเพียรพยายามแสวงหาความรู้ใหม่	ๆ	จากการศึกษาเชิงวิชาการ
และการร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	ตลอดจนใช้ชีวิตนักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยแห่งน้ีอย่าง
คุ้มค่าท่ีสุด	 เพ่ือท่ีจะสามารถนำาความรู้เหล่าน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต

อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา	

(ศูนย์ลำาปาง)
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 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับเพ่ือนผู้มาใหม่ทุกคน	ในนามของผู้อำานวยการ	หลักสูตร	
PPE	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครอบครัว	 ท่ีนักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้
โดมแก้วและร้ัวเหลืองแดงของเรา	ขอให้มีความต้ังม่ันในการค้นหาความรู้	รวมถึงการทำากิจกรรม
ท้ังหลาย	 ท่ีจะทำาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์	 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	และออกไป
รับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิและสง่างาม

I wish you all the best wishes as much as 
l can give you today.
Hope it would help you to your way to success.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี
ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา	การเมือง	และเศรษฐศาสตร์

“
”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
ผู้อำานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

	 “สหวิทยาการ”	ธรรมศาสตร์		 	 วิชาการเก่งกาจกระเด่ืองไกล	
สร้างสรรค์บัณฑิตคิดรอบรู้		 	 	 	 ทักษะนำาสู่ยุคสมัยใหม่	
ฝึกฝนปฏิบัติเจนจัดบูรณาการ		 	 	 จบออกไปทำางานได้หลากหลาย	
รากเหง้าแห่งศาสตร์ปราชญ์เหลืองแดง		 	 จิตวิญญาณกล้าแกร่งเกรียงไกร	
ก้าวรู้ทันโลกทันความคิด		 	 	 	 นกฮูกลูกสหวิทย์ปัญญาไว	
ต้อนรับเพ่ือนใหม่ในดินแดนโดม		 	 	 ขับขานประโคมโหมฮึกหาญชัย	
ท้ังเรียนกิจกรรมนำาเจ้าเติบโตต่อ		 	 	 เป็นยูงทองชูช่อเพ่ือประชาไทย	

	 	 	 									(ทำานองเพลงอีแซว…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร	รัตนภักดี)
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	 ..ขวัญเอ๋ย	ขวัญจงมากับเพ่ือนใหม่…	สวัสดีครับเพ่ือนใหม่ทุก	ๆ	ท่าน	กระผมมีความยินดี
อย่างมาก	ท่ีมีโอกาสได้เกียรติในการมาแสดงความยินดีในการต้อนรับเพ่ือนใหม่เข้าสู่ครอบครัว
วิทยาลัยสหวิทยาการ	ครอบครัวท่ีสร้างแต่ความทรงจำาท่ีดีต่อกันเสมอมา
 
	 …ผมหวังว่า	ตลอดช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	การได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ครอบครัววิทยาลัยสหวิทยาการของท่าน	จะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยเก้ือหนุนให้เพ่ือนใหม่มีกำาลังใจ	มีท่ี
ปรึกษาท่ีดี	ประดุจว่าท่ีแห่งน้ีเป็นครอบครัวของท่านจริง	ๆ	อันจะเป็นส่ิงท่ีนำามาซ่ึงความสบายใจ	
มีความสุขต่อการใช้ชีวิตของท่านตลอดการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยแห่งน้ี	

	 …สุดท้าย	กระผมขอแสดงความยินดีอย่างมากกับเพ่ือนใหม่	รหัส	65	จงใช้ชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	แห่งน้ีอย่างคุ้มค่า	และนำาความรู้ท่ีได้ ไปสร้างประโยชน์ ให้กับสังคม
และประเทศชาติต่อไป	รักนะเพ่ือนใหม่

วีระพล ช่างไถ
ประธานกรรมการนักศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ
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CIS
LECTURERS

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

LE
CT

UR
ER

S รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์
การศึกษา	:	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สหวิทยาการ)	มหาวิทยาลัย				  
																					ธรรมศาสตร์
E-mail	:	pittaya.lin@gmail.com
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S รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส
การศึกษา	:	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(การสอนภาษาอังกฤษเป็น	
																				ภาษาต่างประเทศ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail	:	medteflcu@yahoo.com
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S

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ชัยพิพัฒน์
การศึกษา	:	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สังคมศาสตร์กับการพัฒนา	
	 									(การใช้ท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
																				อย่างย่ังยืน)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail	:	khetrat_tu@windowslive.com

LE
CT

UR
ER

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

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี
การศึกษา	:	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(	โบราณคดีสมัย
	 										ประวัติศาสตร์	)	มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail	:	Khomsee@hotmail.com

LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

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

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี
การศึกษา	:	อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาไทย)	มหาวิทยาลัย	
	 									ศิลปากร
E-mail	:	olan217@yahoo.com

LE
CT

UR
ER

S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา 
การศึกษา	:	พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail	:	pen_ri@hotmail.com

LE
CT

UR
ER

S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน
การศึกษา	:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ภูมิศาสตร์)	
	 										มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail:		wallop1234@hotmail.com

LE
CT

UR
ER

S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 
การศึกษา	:	นิเทศศาสตรมหาบณฑิต	วาทวิทยา	จุฬาลงกรณ์	
	 										มหาวิทยาลัย	
	 										นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
E-mail	:	chaiyut8@tu.ac.th

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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LE
CT

UR
ER

S อาจารย์ ดร.สุมิตา สุภากรณ์ 
การศึกษา	:	Ph.D.	(Educational	and	Applied	Linguistics)	 
	 									Newcastle	University,UK
E-mail	:	ruanpan@hotmail.com	

LE
CT

UR
ER

S อาจีารย์ ชวนนท์ กาญจีนสุวรรณ 
การศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ปรัชญา)
	 									มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
E-mail	:	Zenorota@gmail.com

LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

S อาจารย์ ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
การศึกษา	:	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
	 										จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail:	sirisak.p@hotmail.com

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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LE
CT

UR
ER

S อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก 
การศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)	 
	 								มหาวิทยาลัยศิลปากร	
E-mail	:	bunachor@gmail.com

LE
CT

UR
ER

S อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธ์ุเพ็ง
การศึกษา	:	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(การใช้ท่ีดินและ
	 									การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน)		 				 
																				มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
E-Mail	:	iamvoradapa@gmail.com	

LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

S

อาจารย์ วราพร แซ่จึง 
การศึกษา	:	บัญชีมหาบัณฑิต	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 								Master	Education	Curriculum	and	teaching	
	 								Methodology,	Beijing	Language	and	cultural		 		 
                   University, China
	E-mail:		zhouxiuli389389@outlook.co.th

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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LE
CT

UR
ER

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

LE
CT

UR
ER

S อาจารย์วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ  (ลาศึกษาต่อ) 
การศึกษา	:	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การระหว่างประเทศและ
	 										การทูต)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail:	viralbajra@gmail.com	
E-mail:		zhouxiuli389389@outlook.co.th

รายนามคณาจารย์
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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CIS STAFF
รายนามเจ้าหน้าท่ี

และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจำาวิทยาลัยสหวิทยาการ
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รายนามเจ้าหน้าท่ี
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

งานบริการการศึึกษา ศูึนย์ลุ่ำาปาง

STAFF STAFF

STAFF STAFF

นางสนธยา วิจิตรยืนยง (พ่ีไก่)
ตำาแหน่ง	:	หัวหน้างานบริการการศึกษา

ศูนย์ลำาปาง

E-mail	:	V_sontaya@hotmail.com

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร
(พ่ีอ้อน)

ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา	
E-mail	:	ufa_tu@hotmail.com

นางสาววลิตพร จิโนทา (พ่ีอ๋ิม)
ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา

E-mail	:	a_walit@hotmail.com

นางนิตยา เช่ียวชาญ (พ่ีอ้อม)
ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา

E-mail	:	Gabrielle_mint@hotmail.com



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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รายนามเจ้าหน้าท่ี
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

งานบริการการศึึกษา ศูึนย์ลุ่ำาปาง

STAFF STAFF

STAFF STAFF

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์
(พ่ีฝ้าย) 

ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา
E-mail	:	wasinun_fai@hotmail.co.th 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชรินพร โกเมฆ
(พ่ีจาม)

ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา	
E-mail	:	jam_socsci@hotmail.com

นายกันตภณ กุณาวงศ์
(พ่ีโย)

ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา
E-mail	:	apirakyo_tu@hotmail.com

นายธนากร ต่ายจันทร์ (พ่ีแอร์)
ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการศึกษา

E-mail	:	pierrefansur@gmail.com 
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รายนามเจ้าหน้าท่ี
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

งานบริหารสำานักงาน วิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

STAFF

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ (พ่ีเจ๊ียบ)
ตำาแหน่ง	:	รักษาการในตำาแหน่ง
หัวหน้างานบริหารสำานักงาน

วิทยาลัยสหวิทยาการ	ศูนย์ลำาปาง
E-mail	:	p.jurarak@gmail.com

STAFF

นางกรรณิกา  สอนปาละ (พ่ีกุ้ง) 
ตำาแหน่ง	:	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	

E-mail	:		kkannika@tu.ac.th 

STAFF

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์
(พ่ีแนน) 

ตำาแหน่ง	:	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	
E-mail	:		Chaising_nan@hotmail.com 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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รายนามเจ้าหน้าท่ี
ประจีำาวิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

งานบริหารสำานักงาน วิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ ศูึนย์ลุ่ำาปาง

STAFF

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี
(พ่ีอ้อย)

ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail	:	aoy_pajaree@hotmail.com

STAFF

นางสาวศิรินภา อินต๊ะขัน
ตำาแหน่ง	:	นักวิชาการเงินและบัญชี
Email	:		Sirinapain@tu.ac.th
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รายนาม
คณะกรรมการนักศึกษา

ประจีำาปีการศึึกษา 2565



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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วีระพล ช่างไถ
ตำาแหน่ง	:	ประธานกรรมการนักศึกษา
																		วิทยาลัยสหวิทยาการ
Email	:	Wiraphon.cha@dome.tu.ac.th
โทร	:	082-3172582	

พิชญากรณ์ นิลพิมาย
ตำาแหน่ง	:	รองประธานกรรมการ
																		นักศึกษาคนท่ี	1	
Email	:	phitchayakon.nin@dome.tu.ac.th
โทร	:	099-1919006

ณัฐภัทร นิจศักด์ิ
ตำาแหน่ง	:	รองประธานกรรมการ
	 							นักศึกษาคนท่ี	2
Email	:	Jonun_@hotmail.com
โทร	:	099-3022897

ปราณ เสารยะวิเศษ 

ตำาแหน่ง	:	เลขานุการกรรมการนักศึกษา
Email	:	pran5066@gmail.com	
โทร	:	091-8492601

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มิหาวิทยาลัุ่ยธรรมิศึาสตร์ ศูึนย์ลุ่ำาปาง



-29-
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นักศึกษา
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ศุภชีพ นามสิริวิริยะภักด์ิ
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายเหรัญญิก
Email	:	Supacheep.nam@dome.tu.ac.th
โทร	:	098-5875058

ปัญจพล กาญจนเลขา
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายวิชาการ
Email	:	panchapol_king@live.com
โทร	:	092-7908858

คมเพชร ทาอาสา
ตำาเเหน่ง	:	กรรมการนักศึกษา
	 								ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
Email	:	khomphettaarsa@gmail.com	
โทร	:	061-3191550

ณภัูทร สนทอง
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายบำาเพ็ญ     
																		ประโยชน์
Email	:	tatzakot@gmail.com
โทร	:	092-2995425

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มิหาวิทยาลัุ่ยธรรมิศึาสตร์ ศูึนย์ลุ่ำาปาง
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ธรรณพล ยกอินทร์
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายกีฬาและ	 
																		นันทนาการ
Email	:	Rabiab66753@gmail.com
โทร	:	093-5878505

ณภัทร  บุญคง
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายสวัสดิการ
Email	:	naphat.boon@dome.tu.ac.th
เบอร์ โทร	:	064-4200790

วิมิลุ่รัตน์ ศึรีโยหะ
ตำาแหน่ง	:	กรรมการนักศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email	:	Vimonrat.sriyo@dome.tu.ac.th
โทร	:	093-3125075

ชุติกาญจน์ เรืองศรี
ตำาแหน่ง	:	อนุกรรมการนักศึกษา
Email	:	Chutikarn.cv92@gmail.com
โทร	:	087-1192997

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มิหาวิทยาลัุ่ยธรรมิศึาสตร์ ศูึนย์ลุ่ำาปาง
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ศึก
ษา

วาริฑธ์ิ โสติผล
ตำาแหน่ง	:	อนุกรรมการนักศึกษา
Email	:	varit.sot@dome.tu.ac.th
โทร	:	094-8354073

เสาวณีย์ ศิริพร
ตำาแหน่ง	:	อนุกรรมการนักศึกษา
Email	:	aiyaa4468@gmail.com
โทร	:	093-6616155

ทิเบต เลิศอำานวยอนันต์
ตำาแหน่ง	:	อนุกรรมการนักศึกษา
Email	:	tibet.ler@dome.tu.ac.th
โทร	:	062-3139966

กฤตพัฒน์ เล่าเรียนดี 
ตำาแหน่ง	:	อนุกรรมการนักศึกษา
Email	:	Kritaphat.laori@dome.tu.ac.th
โทร	:	095-4268295

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
มิหาวิทยาลัุ่ยธรรมิศึาสตร์ ศูึนย์ลุ่ำาปาง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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CURRICULUMS
หลักสูตร

วิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำาปาง
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หหลลัักกสสููตตรรศศิิลลปปศศาาสสตตรรบบััณณฑฑิิตต  

สสาาขขาาววิิชชาาสสหหววิิททยยาากกาารรสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  
((หหลลัักกสสููตตรรปปรรัับบปปรรุุงง  พพ..ศศ..  22556611))  

 
 
11..  รรหหััสสแแลละะชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร    
  รหัสของหลักสูตร      : 25520051102782 

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

       of Social Science 
  
22..  ชช่่ืืออปปรริิญญญญาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาา      

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

ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science)  
                                 ช่ือย่อ B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science)  
 
33..  ววิิชชาาเเออกก    

3.1 จีนศึกษา (Chinese Studies) 
3.2 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงศึกษา (Greater Mekong Subregion Studies) 
3 . 3  การ จัดการท รัพยากรทาง สั งคมแล ะ วัฒนธรรม  ( Socio-Cultural Resources 

Management) 
3.4 การพัฒนาการท่องเท่ียว (Tourism Development) 

44..  ปปรรััชชญญาา  คคววาามมสส  าาคคััญญ  แแลละะววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  
44..11  ปปรรััชชญญาาแแลละะคคววาามมสส  าาคคััญญ    
  ปปรรััชชญญาา  
  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งท าความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมแบบ

องค์รวม ด้วยการบูรณาการวิทยาการในสาขาต่างๆ เพ่ืออธิบายความเป็นไปของสังคม ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืน 

  คคววาามมสส  าาคคััญญ  
         โดยเหตุท่ีสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท้ังภายในและระหว่างประเทศได้พัฒนา

เจริญก้าวหน้าและมีความสลับซับซ้อนย่ิงข้ึนอย่างมาก พร้อมๆ กับพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าน้ัน   
ปัญหาต่างๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพ่ิมทวีข้ึน มีความยุ่งยากซับซ้อนคาบเก่ียวและ มีความ
ละเอียดอ่อนมากย่ิงข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับเม่ือพิจารณาในระดับพ้ืนท่ีจะเห็นได้ว่าภาคเหนือของ
ประเทศไทยเป็นภูมิภาคท่ีมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เป็นต้น  รวมท้ังเป็น
พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เน่ืองจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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เพ่ือนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน  จ าเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาท่ีมีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)              
มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้ังเชิงรับและเชิงรุก
ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น   

         ย่ิงไปกว่าน้ันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดม่ันในพันธกิจเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ       
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ข้ึน โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ 
เข้ามาในการเรียนการสอน ท้ังน้ีเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้
ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลก เพ่ือการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป  

44..22  ววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
(1) เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการตลอดจน                      

มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ   
(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และจิตส านึกออกสู่สังคม 
(3) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการอันเป็นองค์ความรู้ท่ียังขาดแคลน 
(4) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย        

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 

55..  หหลลัักกสสููตตรร  
55..11  โโคครรงงสสรร้้าางงหหลลัักกสสููตตรร  
     นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 

ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังน้ี 
 
11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป    ไไมม่่นน้้ออยยกกวว่่าา                        3300  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  11..11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  11                          2211  หหนน่่ววยยกกิิตต  
 11..22))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  22        99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
22))  ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ      ไไมม่่นน้้ออยยกกวว่่าา                          9944  หหนน่่ววยยกกิิตต  

   22..11  ววิิชชาาแแกกนน                              4433  หหนน่่ววยยกกิิตต  
   2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสหวิทยาการ    27 หน่วยกิต 
   2.1.2 กลุ่มวิชาภาษา     6 หน่วยกิต 
   2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
                   และภาคนิพนธ์           10 หน่วยกิต 
  22..22  ววิิชชาาเเออกก              3399  หหนน่่ววยยกกิิตต    
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เพ่ือนบ้านหลายประเทศ ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน  จ าเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาท่ีมีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)              
มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้ังเชิงรับและเชิงรุก
ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ เช่น องค์ความรู้จากสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น   

         ย่ิงไปกว่าน้ันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยึดม่ันในพันธกิจเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ       
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ข้ึน โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ การบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ 
เข้ามาในการเรียนการสอน ท้ังน้ีเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้
ประชาชนและสังคม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลก เพ่ือการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป  

44..22  ววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
(1) เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการตลอดจน                      

มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ   
(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และจิตส านึกออกสู่สังคม 
(3) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการอันเป็นองค์ความรู้ท่ียังขาดแคลน 
(4) เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย        

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 

55..  หหลลัักกสสููตตรร  
55..11  โโคครรงงสสรร้้าางงหหลลัักกสสููตตรร  
     นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 

ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังน้ี 
 
11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป    ไไมม่่นน้้ออยยกกวว่่าา                        3300  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  11..11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  11                          2211  หหนน่่ววยยกกิิตต  
 11..22))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  22        99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
22))  ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ      ไไมม่่นน้้ออยยกกวว่่าา                          9944  หหนน่่ววยยกกิิตต  

   22..11  ววิิชชาาแแกกนน                              4433  หหนน่่ววยยกกิิตต  
   2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสหวิทยาการ    27 หน่วยกิต 
   2.1.2 กลุ่มวิชาภาษา     6 หน่วยกิต 
   2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
                   และภาคนิพนธ์           10 หน่วยกิต 
  22..22  ววิิชชาาเเออกก              3399  หหนน่่ววยยกกิิตต    

   2.2.1 วิชาเอกร่วม    9 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกบังคับ    30 หน่วยกิต 

   22..33  ววิิชชาาเเลลืืออกก              1122  หหนน่่ววยยกกิิตต  
   33))  ววิิชชาาเเลลืืออกกเเสสรรีี    ไไมม่่นน้้ออยยกกวว่่าา                  66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
 

55..22  รราายยววิิชชาาแแลละะขข้้ออกก  าาหหนนดดขขอองงหหลลัักกสสููตตรร      
11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป                                                                                            3300  หหนน่่ววยยกกิิตต  
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2   ส่วน คือ  
       11..11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  11                            2211  หหนน่่ววยยกกิิตต    
        นักศึกษาต้องเรียนให้ครบท้ัง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น      
วิชาบังคับ จ านวน 3 วิชา และวิชาบังคับเลือกจ านวน 4 วิชา ดังน้ี 
                       1. วิชาบังคับ 3 วิชา  จ านวน  9 หน่วยกิต   
                       - หมวดสังคมศาสตร์       
                   มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                        3 (3-0-6) 
     TU 100 Civic Engagement  
             - หมวดภาษา        
                                                   มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                  3 (3-0-6) 
                                 TU 050 English Skill Development                  ไม่นับหน่วยกิต 
                      มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 
        TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
        มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ             3 (3-0-6) 
                                                            TU 105 Communication Skills in English 
                                           2. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หน่วยกิต  
                                             -  หมวดสังคมศาสตร์   

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

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

- หมวดมนุษยศาสตร์ 
                 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                3 (3-0-6) 

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

                                                     TU108 Self-Development and Management 
                                              - หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

    มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน                3 (3-0-6) 
                                                    TU 103 Life and Sustainability           
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    มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา             3 (3-0-6) 
                                                    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

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

                                                      TU106 Creativity and Communication 
                    11..22)) ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  22        99  หหนน่่ววยยกกิิตต    
    --  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ    22    ววิิชชาา                                    66  หหนน่่ววยยกกิิตต  

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

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

--  ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก    11    ววิิชชาา                33  หหนน่่ววยยกกิิตต      
จากวิชาต่อไปน้ี 
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม   

     และวัฒนธรรม       3 (3-0-6)  
TU111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี  

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

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

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

22))  ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ                                                          9944  หหนน่่ววยยกกิิตต  
22..11))  ววิิชชาาแแกกนน                                                                                                                    4433  หหนน่่ววยยกกิิตต   
--  กกลลุุ่่มมววิิชชาาพพ้้ืืนนฐฐาานนสสหหววิิททยยาากกาารร                                                  2277  หหนน่่ววยยกกิิตต  

                     สส.201 วัฒนธรรมศึกษา   3 (3-0-6) 
SI 201  Cultural Study 
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    มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา             3 (3-0-6) 
                                                    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

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

                                                      TU106 Creativity and Communication 
                    11..22)) ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปปสส่่ววนนทท่่ีี  22        99  หหนน่่ววยยกกิิตต    
    --  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ    22    ววิิชชาา                                    66  หหนน่่ววยยกกิิตต  

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

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

--  ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก    11    ววิิชชาา                33  หหนน่่ววยยกกิิตต      
จากวิชาต่อไปน้ี 
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม   

     และวัฒนธรรม       3 (3-0-6)  
TU111 Thailand in Historical Social and Cultural Perspective   
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี  

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

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

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

22))  ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ                                                          9944  หหนน่่ววยยกกิิตต  
22..11))  ววิิชชาาแแกกนน                                                                                                                    4433  หหนน่่ววยยกกิิตต   
--  กกลลุุ่่มมววิิชชาาพพ้้ืืนนฐฐาานนสสหหววิิททยยาากกาารร                                                  2277  หหนน่่ววยยกกิิตต  

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

สส.202 ทฤษฎีสังคมศาสตร์    3 (3-0-6) 
SI 202  Social Theory 
สส.203 เศรษฐศาสตร์เพ่ือสหวิทยาการ               3 (3-0-6) 
SI 203  Economics for Interdisciplinary Studies 
สส.204 รัฐศาสตร์เพ่ือสหวิทยาการ     3 (3-0-6) 
SI 204  Political  Science for Interdisciplinary Studies 

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

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

SI 207   Introduction to Law and Rule by Law 
สส.208 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสหวิทยาการ  3 (3-0-6) 
SI 208  Qualitative research for interdisciplinary studies 
สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์  3 (3-0-6) 
SI 209  Quantitative Research 
 
--  กกลลุุ่่มมววิิชชาาภภาาษษาา                                                    66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
เลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาดังต่อไปน้ี 
--  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษ  

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

     สส.212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   3 (3-0-6) 
     SI 212  English for Communication 
     หรือ 
     --  ภภาาษษาาจจีีนน  
    สส.213 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1    3 (3-3-6) 

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

หหมมาายยเเหหตตุุ : ส าหรับนักศึกษาท่ีจะเลือกสาขาวิชาเอกจีนศึกษา ต้องสอบได้ สส.213 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1และ
สส.214 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2  

--  กกลลุุ่่มมววิิชชาาฝฝึึกกปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิแแลละะภภาาคคนนิิพพนนธธ์์  1100  หหนน่่ววยยกกิิตต 
    11..  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ  11  ววิิชชาา  
    สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน   3 (0-6-0) 
    SI 501  Community Participatory Field Work 
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  22..ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  22  ววิิชชาา    โโดดยยแแบบ่่งงออออกกเเปป็็นน  22  รรููปปแแบบบบดดัังงนน้้ีี  
รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  
• สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ  3 (0-6-0) 

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

SI  500 Directed Research 
 

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22  
• สส.503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1 (1-2-0) 

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

SI  504 Cooperative Education 
 

22..22))  ววิิชชาาเเออกก                                                                                                                                            3399  หหนน่่ววยยกกิิตต    
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงจากวิชาเอก  ดังน้ี 
  - จีนศึกษา 
   - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงศึกษา 
  - การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
  - การพัฒนาการท่องเท่ียว 

       22..22..11))  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมม                99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
          --  รราายยววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกก  
ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา    

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

สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว 
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา    3 (3-0-6) 
SI 324 Concepts and Theories on Development 
สส.325 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 
SI 325 Social And Cultural Capital 
สส.326 การบริหารและการจัดการองค์กร  3 (3-0-6) 
SI 326 Organizational Management 
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  22..ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  22  ววิิชชาา    โโดดยยแแบบ่่งงออออกกเเปป็็นน  22  รรููปปแแบบบบดดัังงนน้้ีี  
รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  
• สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ  3 (0-6-0) 

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

SI  500 Directed Research 
 

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22  
• สส.503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1 (1-2-0) 

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

SI  504 Cooperative Education 
 

22..22))  ววิิชชาาเเออกก                                                                                                                                            3399  หหนน่่ววยยกกิิตต    
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงจากวิชาเอก  ดังน้ี 
  - จีนศึกษา 
   - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงศึกษา 
  - การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
  - การพัฒนาการท่องเท่ียว 

       22..22..11))  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมม                99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
          --  รราายยววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกก  
ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา    

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

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

  22..22..22))  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบ                                3300  หหนน่่ววยยกกิิตต 
--  รราายยววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา 

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

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

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

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

--  รราายยววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคค  ลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง
ศศึึกกษษาา 

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

                                                       SI 341  Selected Readings in the Greater  
Mekong Subregion  

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

the Greater Mekong Subregion 
                                                       สส.343  การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ 

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

 Mekong Subregion 
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                                       สส.344  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ 
             ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมัย     3 (3-0-6) 

                                         SI 344   Society and Culture of Contemporary  
              the Greater Mekong Subregion 

                                       สส.345   การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
                                                                       ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  3 (3-0-6) 
                                         SI 345   Trade and Investment in the Greater Mekong  
                                                      Subregion 
                                                       สส.346   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทโลก   3 (3-0-6) 
                                                       SI 346   Greater Mekong Subregion in Global Context 
                                                      สส.441   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงกับความท้าทาย 

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

  Challenges 
                                                     สส.442   การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ 

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

  and Development 
                                                       สส.443   ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาค 

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

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

--  รราายยววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางง
สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม 

สส.351  คติชนสร้างสรรค์      3 (3-0-6) 
SI 351  Creative Folklore  
สส.352  กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคม 
           กับการพัฒนาสังคม                         3 (3-0-6) 
SI 352  Group, Organization and Social Networks for Social  
           Development 
สส.353  การส่ือสารเพ่ือการจัดการ                              3 (3-0-6) 
SI 353  Communication for Management 
สส.354  การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 (3-0-6) 
SI 354   Human Capital Development and Social Entrepreneur 
สส.355  ล้านนาศึกษา        3 (3-0-6) 
SI 355   Lanna Studies  
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                                       สส.344  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ 
             ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงร่วมสมัย     3 (3-0-6) 

                                         SI 344   Society and Culture of Contemporary  
              the Greater Mekong Subregion 

                                       สส.345   การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
                                                                       ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  3 (3-0-6) 
                                         SI 345   Trade and Investment in the Greater Mekong  
                                                      Subregion 
                                                       สส.346   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในบริบทโลก   3 (3-0-6) 
                                                       SI 346   Greater Mekong Subregion in Global Context 
                                                      สส.441   อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงกับความท้าทาย 

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

  Challenges 
                                                     สส.442   การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ 

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

  and Development 
                                                       สส.443   ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาค 

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

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

--  รราายยววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางง
สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม 

สส.351  คติชนสร้างสรรค์      3 (3-0-6) 
SI 351  Creative Folklore  
สส.352  กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคม 
           กับการพัฒนาสังคม                         3 (3-0-6) 
SI 352  Group, Organization and Social Networks for Social  
           Development 
สส.353  การส่ือสารเพ่ือการจัดการ                              3 (3-0-6) 
SI 353  Communication for Management 
สส.354  การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 (3-0-6) 
SI 354   Human Capital Development and Social Entrepreneur 
สส.355  ล้านนาศึกษา        3 (3-0-6) 
SI 355   Lanna Studies  

สส.356  การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 
SI 356  Socio – Cultural Resources Management  
สส.451  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการ 
           สู่พิพิธภัณฑ์                                               3 (3-0-6) 
SI 451   Historical and Community Archaeology  
           Management for Museology Integration 
สส.452  อุตสาหกรรมวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
SI 452  Cultural Industry 
สส.453  เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรทางสังคม 
           และวัฒนธรรม                  3 (3-0-6) 
SI 453  Technology and Socio-cultural Resources Management 
สส.454  สัมมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคม 
           และวัฒนธรรม                                                              3 (3-0-6) 
SI 454  Seminar on Socio – Cultural Resources Management 
 --  รราายยววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว 
สส.361  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริบท 
            แห่งยุคโลกาภิวัตน์                 3 (3-0-6)  
SI 361  Tourism Industry in Globalization Context 
สส.362  ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเท่ียว    3 (3-0-6) 
SI 362   Geography and Tourism Resources 
สส.363  สังคมวิทยาการท่องเท่ียว      3 (3-0-6) 
SI 363   Sociology of Tourism 
สส.364  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
SI 364   Contemporary Tourism Business Management 
สส.365  งานมัคคุเทศก์กับการท่องเท่ียวในอาเซียน                3 (3-0-6)  
SI 365  Tourist Guide and ASEAN Tourism 
 
สส.366  นโยบายและแผนการจัดการการท่องเท่ียว  

 อย่างย่ังยืน       3 (3-0-6) 
SI 366   Policy and Plan for Sustainable Tourism Management 
 
สส.461 กฎหมายส าหรับธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว    3 (3-0-6)  
SI 461  Tourism and Hospitality Law 
สส.462 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และแนวโน้ม 

การจัดการท่องเท่ียวในอนาคต      3 (3-0-6) 
SI 462  Creative Tourism and Trends of Tourism  
สส.463 เทคโนโลยีกับพลวัตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว       3 (3-0-6) 
SI 463  Technology and Tourism Dynamic 
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สส.464 สัมมนาการพัฒนาการท่องเท่ียว                         3 (3-0-6) 
SI 464  Seminar on Tourism Development 
22..33))  ววิิชชาาเเลลืืออกก                                                 1122  หหนน่่ววยยกกิิตต  

เลือกอย่างน้อย 4 วิชา จากวิชาต่อไปน้ี 
                                          สส.371 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในองค์กร     3 (3-0-6) 

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

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

สส.374  มหาอ านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3 (3-0-6) 
SI 374   Major Powers and Southeast Asia  
สส.375  ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถ่ิน      3 (3-0-6) 
SI 375   Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376  หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
SI 376   Principles of Intercultural Communication 
สส.377  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 
SI 377   English for Tourism Business  
สส.378  จรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์      3 (3-0-6) 
SI 378   Professional Ethic for Tourist Guide 
สส.471  วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจในจีน     3 (3-0-6) 
SI 471   Culture of Business Transactions in China  
 สส.472  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจีน      3 (3-0-6) 
 SI 472   Tourism Industry of China 
สส.473  ชาติพันธ์ุ รัฐ และโลกาภิวัตน์      3 (3-0-6) 
SI 473   Ethnicity State and Globalization 
สส.474  การท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
SI 474  Tourism in Southeast Asia 
สส.475  มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมและ    3 (3-0-6) 

     ภาพยนตร์ 
SI 475  Man, Society and Culture in Literature and Film 
สส.476  ระบบอาหารกับโลกาภิวัตน์      3 (3-0-6) 
SI 476   Food and Globalization 
สส.477  หลักนันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 
SI 477   Principles of Recreation for Tourism 
สส.478  การบริหารกิจกรรมและการฝึกอบรม     3 (3-0-6) 
SI 478   Activities and Training Management 
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สส.464 สัมมนาการพัฒนาการท่องเท่ียว                         3 (3-0-6) 
SI 464  Seminar on Tourism Development 
22..33))  ววิิชชาาเเลลืืออกก                                                 1122  หหนน่่ววยยกกิิตต  

เลือกอย่างน้อย 4 วิชา จากวิชาต่อไปน้ี 
                                          สส.371 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในองค์กร     3 (3-0-6) 

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

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

สส.374  มหาอ านาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3 (3-0-6) 
SI 374   Major Powers and Southeast Asia  
สส.375  ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถ่ิน      3 (3-0-6) 
SI 375   Civil Society and Local Democratic Governance 
สส.376  หลักการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
SI 376   Principles of Intercultural Communication 
สส.377  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 
SI 377   English for Tourism Business  
สส.378  จรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์      3 (3-0-6) 
SI 378   Professional Ethic for Tourist Guide 
สส.471  วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจในจีน     3 (3-0-6) 
SI 471   Culture of Business Transactions in China  
 สส.472  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจีน      3 (3-0-6) 
 SI 472   Tourism Industry of China 
สส.473  ชาติพันธ์ุ รัฐ และโลกาภิวัตน์      3 (3-0-6) 
SI 473   Ethnicity State and Globalization 
สส.474  การท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
SI 474  Tourism in Southeast Asia 
สส.475  มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมและ    3 (3-0-6) 

     ภาพยนตร์ 
SI 475  Man, Society and Culture in Literature and Film 
สส.476  ระบบอาหารกับโลกาภิวัตน์      3 (3-0-6) 
SI 476   Food and Globalization 
สส.477  หลักนันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 
SI 477   Principles of Recreation for Tourism 
สส.478  การบริหารกิจกรรมและการฝึกอบรม     3 (3-0-6) 
SI 478   Activities and Training Management 

 
33))  ววิิชชาาเเลลืืออกกเเสสรรีี                                                                                                                          66  หหนน่่ววยยกกิิตต    
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือนักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาท่ีวิทยาลัยสหวิทยาการเปิด
สอนเพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีจากวิชาดังต่อไปน้ี    

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

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

    สส.383  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ     3 (3-0-6) 
SI 383   English for Careers 
สส.384  การพัฒนาทักษะการน าเสนอข้อมูล 

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

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

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

    
หหมมาายยเเหหตตุุ      1. วิชาเหล่าน้ีไม่สามารถนับเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
                   1.1 วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                   1.2 วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีมีรหัสย่อเป็น “มธ” ทุกวิชา 
               2 . วิชา เ ลือกและ วิชา เ ลือกเสรีสามารถใ ช้ วิชา อ่ืนๆ  ท่ี เ ป็น ไปตามความตกลงระ ดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับต่างมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ โดยการเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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66..  กกาารรศศึึกกษษาาเเพพ่่ืืออรรัับบออนนุุปปรริิญญญญาา  สสาาขขาาววิิชชาาสสหหววิิททยยาากกาารรสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์      
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขต่อไปน้ีจึงจะมีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
  1)ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
  2)ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
  3)ได้ศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย รวม 30 หน่วยกิต 
  4)ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

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

5)ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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77..  แแผผนนกกาารรศศึึกกษษาา  
 

ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  11 
 

ภภาาคคกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  11  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      หหรรืืออ  S/U 
มธ.105 
มธ.104   
มธ.100 

ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1) 
การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1) 
พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา (วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1) 

3 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 

มธ.xxx วิชาบังคับเลือก ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1 (1) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคับเลือก ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1 (2) 3 หน่วยกิต 
xxx วิชาบังคับเลือก ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2  3 หน่วยกิต 

รรววมม  1122    1155//1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

ภภาาคคกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  22    
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      หหรรืืออ  S/U 
มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคับเลือก ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1 (3) 3 หน่วยกิต 
มธ.xxx วิชาบังคับเลือก ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1 (4) 3 หน่วยกิต 
สส.110 การค้นคว้าและเขียนรายงานวิชาการ(วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2)  3 หน่วยกิต 
สส.111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (วิชาบังคับ ศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2) 3 หน่วยกิต 

รรววมม  1122//1155  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
หหมมาายยเเหหตตุุ  ::    ในกรณีท่ี นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                             

(ไม่นับหน่วยกิต) ในภาคเรียนท่ี 1 จะมีจ านวนหน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิต จึงต้องลงเรียนวิชา 
มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ  ในภาคเรียนท่ี 2 แต่ในกรณีท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชามธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 จะมี
จ านวนหน่วยกิตเป็น 12 หน่วยกิต  
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ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  22  
  

ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  
สส.201 วัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต 
สส.202       ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
สส.203 เศรษฐศาสตร์เพ่ือสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
สส.204 รัฐศาสตร์เพ่ือสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
   
สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์  หหรรืืออ 3 หน่วยกิต 
สส.213 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1   3 หน่วยกิต 
   
   

รรววมม  1155  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
สส.205 การบริหารธุรกิจเพ่ือสหวิทยาการ 3 หน่วยกิต 
สส.206 ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบ้ืองต้น 3 หน่วยกิต 
สส.208 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสหวิทยาการ  3 หน่วยกิต 
   
สส.212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  หหรรืืออ 3 หน่วยกิต 
สส.214 
สส.xxx 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 
เลือกเสรี (1) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

ภภาาคคฤฤดดููรร้้ออนน    
สส.501   กระบวนการท างานในชุมชน 3 หน่วยกิต 

รรววมม  33  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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เลือกเสรี (1) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  33  รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  

  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  

สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
สส.322 เอเชียในบริบทโลก  3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.324           แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.325           ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.331           หลักไวยากรณ์จีน  3 หน่วยกิต 
สส.332           การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา 
สส.333           ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.341           การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเร่ืองอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  3 หน่วยกิต 
สส.342           การเคล่ือนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  
สส.343           การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.351           คติชนสร้างสรรค์  3 หน่วยกิต 
สส.352           กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนา  
สส.353           การส่ือสารเพ่ือการจัดการ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริบทแห่งยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต 
สส.362           ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเท่ียว 
สส.363           สังคมวิทยาการท่องเท่ียว 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  

สส.xxx            วิชาเลือก (1) 
 

3 หน่วยกิต 

รรววมม  2211  หหนน่่ววยยกกิิตต  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.323 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.326           การบริหารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจีน  3 หน่วยกิต 
สส.335           จีนในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.344           สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
                         ร่วมสมัย  

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบริบทโลก 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา  3 หน่วยกิต 
สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.364           การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศก์กับการท่องเท่ียวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.323 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.326           การบริหารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจีน  3 หน่วยกิต 
สส.335           จีนในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.344           สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
                         ร่วมสมัย  

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบริบทโลก 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา  3 หน่วยกิต 
สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.364           การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศก์กับการท่องเท่ียวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
  
  
  

ภภาาคคฤฤดดููรร้้ออนน    
สส.502 
 

  ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ    3 หน่วยกิต 

รรววมม  33  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
หหมมาายยเเหหตตุุ  :: ช้ันปีท่ี 3 และ ช้ันปีท่ี 4 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ 

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ และ สส.500 ภาคนิพนธ์ 
รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22  สส.503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และ สส.504 สหกิจศึกษา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  44  รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  

--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.431           ความม่ันคงและนโยบายต่างประเทศของจีน  3 หน่วยกิต 
สส.432           จีนกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.433           จีนโพ้นทะเล : การย้ายถ่ิน อัตลักษณ์และโลกาภิวัตน์  3 หน่วยกิต 
สส.434           สัมมนาจีนศึกษา 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.441           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม  3 หน่วยกิต 
สส.442           การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3 หน่วยกิต 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.444           สัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.451           ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการสู่พิพิธภัณฑ์  3 หน่วยกิต 
สส.452           อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  3 หน่วยกิต 
สส.453           เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.454           สัมมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววออยย่่าางงยย่่ัังงยยืืนน  
สส.461           กฎหมายส าหรับธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.462           การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และแนวโน้มการจัดการท่องเท่ียว 
                         ในอนาคต 

3 หน่วยกิต 

สส.463           เทคโนโลยีกับพลวัตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.464           สัมมนาการพัฒนาการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (3) 
สส.xxx            วิชาเลือก (4) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
สส.500           ภาคนิพนธ์                                                                              4 หน่วยกิต  

รรววมม  44  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  44  รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  

--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.431           ความม่ันคงและนโยบายต่างประเทศของจีน  3 หน่วยกิต 
สส.432           จีนกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.433           จีนโพ้นทะเล : การย้ายถ่ิน อัตลักษณ์และโลกาภิวัตน์  3 หน่วยกิต 
สส.434           สัมมนาจีนศึกษา 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.441           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม  3 หน่วยกิต 
สส.442           การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3 หน่วยกิต 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.444           สัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.451           ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการสู่พิพิธภัณฑ์  3 หน่วยกิต 
สส.452           อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  3 หน่วยกิต 
สส.453           เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.454           สัมมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววออยย่่าางงยย่่ัังงยยืืนน  
สส.461           กฎหมายส าหรับธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.462           การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และแนวโน้มการจัดการท่องเท่ียว 
                         ในอนาคต 

3 หน่วยกิต 

สส.463           เทคโนโลยีกับพลวัตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.464           สัมมนาการพัฒนาการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (3) 
สส.xxx            วิชาเลือก (4) 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
สส.500           ภาคนิพนธ์                                                                              4 หน่วยกิต  

รรววมม  44  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
  

ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  33  รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  

สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 
สส.322 เอเชียในบริบทโลก  3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.324           แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
สส.325           ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.331           ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
สส.332           การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา 
สส.333           ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.341           การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเร่ืองอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  3 หน่วยกิต 
สส.342           การเคล่ือนย้ายและการอพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  
สส.343           การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.351           คติชนสร้างสรรค์  3 หน่วยกิต 
สส.352           กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนา  
สส.353           การส่ือสารเพ่ือการจัดการ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.361           อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในบริบทแห่งยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต 
สส.362           ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเท่ียว 
สส.363           สังคมวิทยาการท่องเท่ียว 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

สส.xxx            วิชาเลือก (1) 3 หน่วยกิต 
รรววมม  2211  หหนน่่ววยยกกิิตต  

  
  
  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

 
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.326           การบริหารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจีน  3 หน่วยกิต 
สส.335           จีนในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.344           สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
                         ร่วมสมัย  

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบริบทโลก 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา  3 หน่วยกิต 
สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.364           การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศก์กับการท่องเท่ียวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.323 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

 
--  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมมสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมแแลละะสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารร
ทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.326           การบริหารงานองค์กร 3 หน่วยกิต 
   
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.334           การเมืองและการปกครองจีน  3 หน่วยกิต 
สส.335           จีนในเศรษฐกิจโลก 3 หน่วยกิต 
สส.336           สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.344           สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
                         ร่วมสมัย  

3 หน่วยกิต 

สส.345           การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง    3 หน่วยกิต 
สส.346           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบริบทโลก 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.354           การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม  3 หน่วยกิต 
สส.355           ล้านนาศึกษา  3 หน่วยกิต 
สส.356           การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  
สส.364           การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย 3 หน่วยกิต 
สส.365           งานมัคคุเทศก์กับการท่องเท่ียวในอาเซียน 3 หน่วยกิต 
สส.366           นโยบายและแผนการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3 หน่วยกิต 
  
สส.xxx            วิชาเลือก (2) 3 หน่วยกิต 
xxx                 วิชาเลือกเสรี (2) 3 หน่วยกิต 

รรววมม  1188  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  

  
  
  
  
  

ชช้้ัันนปปีีทท่่ีี  44  รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  

--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
สส.431           ความม่ันคงและนโยบายต่างประเทศของจีน  3 หน่วยกิต 
สส.432           จีนกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม 3 หน่วยกิต 
สส.433           จีนโพ้นทะเล : การย้ายถ่ิน อัตลักษณ์และโลกาภิวัตน์  3 หน่วยกิต 
สส.434           สัมมนาจีนศึกษา 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา  
สส.441           อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงกับความท้าทายทางด้านส่ิงแวลล้อม  3 หน่วยกิต 
สส.442           การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3 หน่วยกิต 
สส.443           ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 3 หน่วยกิต 
สส.444           สัมมนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบใในนสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  
สส.451           ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชุมชนเพ่ือบูรณาการสู่พิพิธภัณฑ์  3 หน่วยกิต 
สส.452           อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  3 หน่วยกิต 
สส.453           เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
สส.454           สัมมนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
  
--  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบสสาาขขาาววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววออยย่่าางงยย่่ัังงยยืืนน  
สส.461           กฎหมายส าหรับธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.462           การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และแนวโน้มการจัดการท่องเท่ียว 
                         ในอนาคต 

3 หน่วยกิต 

สส.463           เทคโนโลยีกับพลวัตอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
สส.464           สัมมนาการพัฒนาการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต 
 
สส.503           การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 
1 หน่วยกิต 

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

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รรววมม  1199  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
  
  
  
  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
สส.504           สหกิจศึกษา                                                                             6 หน่วยกิต  
  

รรววมม  66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
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ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  
สส.504           สหกิจศึกษา                                                                             6 หน่วยกิต  
  

รรววมม  66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88..  คค  าาออธธิิบบาายยรราายยววิิชชาา    
  
หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์      
มมธธ..110000      พพลลเเมมืือองงกกัับบกกาารรลลงงมมืืออแแกก้้ปปััญญหหาา          33  ((33--00--66))  
TTUU110000    CCiivviicc  EEnnggaaggeemmeenntt  
    ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน
ฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ             
ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง    
ในประเด็นท่ีสนใจ  

            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.   
      
มมธธ..110011    โโลลกก  ออาาเเซซีียยนน  แแลละะไไททยย            33  ((33--00--66))  
TTUU110011    TThhaaiillaanndd,,  AASSEEAANN,,  aanndd  tthhee  WWoorrlldd   
  ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและ               
เข้าใจความซับซ้อนท่ีสัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความ
เช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 

           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.  

 
มมธธ..110099                            นนววััตตกกรรรรมมกกัับบกกรระะบบววนนกกาารรคคิิดดผผูู้้ปปรระะกกออบบกกาารร      33  ((33--00--66))  
TTUU..110099                            IInnnnoovvaattiioonn  aanndd  EEnnttrreepprreenneeuurriiaall    MMiinnddsseett  
            การประเมินความเ ส่ียงและการสร้างโอกาสใหม่  การคิดและการวางแผนแบบ
ผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การส่ือสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพ่ือสังคม 
           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.  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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มมธธ..112211    มมนนุุษษยย์์กกัับบสสัังงคคมม              33  ((33--00--66))  
TTUU112211      MMaann  aanndd  SSoocciieettyy  
  ลักษณะท่ัวไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม            
การเปล่ียนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี 
และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความ
รับผิดชอบต่อสังคมท้ังในระดับชาติ และระดับสากล 
                           To study general characteristics of human societies, elements of social 
structures and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as 
environment, and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the 
relationship among elements within each society, and the relationship between society and 
environment.  To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national 
and international levels. 
 
มมธธ..112222    กกฎฎหหมมาายยใในนชชีีววิิตตปปรระะจจ  าาววัันน          33  ((33--00--66))  
TTUU112222      LLaaww  iinn  EEvveerryyddaayy  LLiiffee  
  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม 
หลักการพ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเช่ือมโยงกับหลักคุณธรรมของ
ประชาชน ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควร
ต้องรู้ท้ังในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าท่ี การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย 
หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริง      
ในชีวิตประจ าวัน 
                  To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. 
To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, 
involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มมธธ..112244    สสัังงคคมมกกัับบเเศศรรษษฐฐกกิิจจ            33  ((33--00--66))  
TTUU112244      SSoocciieettyy  aanndd  EEccoonnoommyy  
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษา
ทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคม
เศรษฐกิจ 
                            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. 
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มมธธ..112211    มมนนุุษษยย์์กกัับบสสัังงคคมม              33  ((33--00--66))  
TTUU112211      MMaann  aanndd  SSoocciieettyy  
  ลักษณะท่ัวไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม            
การเปล่ียนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี 
และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความ
รับผิดชอบต่อสังคมท้ังในระดับชาติ และระดับสากล 
                           To study general characteristics of human societies, elements of social 
structures and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as 
environment, and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the 
relationship among elements within each society, and the relationship between society and 
environment.  To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national 
and international levels. 
 
มมธธ..112222    กกฎฎหหมมาายยใในนชชีีววิิตตปปรระะจจ  าาววัันน          33  ((33--00--66))  
TTUU112222      LLaaww  iinn  EEvveerryyddaayy  LLiiffee  
  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม 
หลักการพ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเช่ือมโยงกับหลักคุณธรรมของ
ประชาชน ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควร
ต้องรู้ท้ังในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าท่ี การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย 
หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริง      
ในชีวิตประจ าวัน 
                  To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. 
To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, 
involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มมธธ..112244    สสัังงคคมมกกัับบเเศศรรษษฐฐกกิิจจ            33  ((33--00--66))  
TTUU112244      SSoocciieettyy  aanndd  EEccoonnoommyy  
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษา
ทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคม
เศรษฐกิจ 
                            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. 
 

ออซซ..112255  คคววาามมรรูู้้ทท่่ััววไไปปเเกก่่ีียยววกกัับบออาาเเซซีียยนน          33  ((33--00--66))  
AASS112255    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  AASSEEAANN  
  ประวัติของการก่อต้ัง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือเบ้ืองต้นของประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
                      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. 
  
หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์      
มมธธ..110022    ททัักกษษะะชชีีววิิตตททาางงสสัังงคคมม            33  ((33--00--66))  
TTUU110022    SSoocciiaall  LLiiffee  SSkkiillllss  
  การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ                     
จิตวิญญาณซ่ึงเป็นทักษะส าคัญท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขด้วยการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความม่ันคงทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเม่ือเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจ
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึงในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
มนุษย์ ในแขนงต่างๆ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
                      Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs 
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, 
performing arts and architecture.   
 
 มมธธ..110088                    กกาารรพพััฒฒนนาาแแลละะจจััดดกกาารรตตนนเเอองง          33  ((33--00--66))  
TTUU  110088                        sseellff--DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt    
        การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและ
เสรีภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต 
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซ่ึงกันและกัน 
               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. 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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มมธธ..111111    ปปรระะเเททศศไไททยยใในนมมิิตติิททาางงปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร์์  สสัังงคคมม  แแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม    33  ((33--00--66))  
TTUU111111      TThhaaiillaanndd  iinn  HHiissttoorriiccaall,,  SSoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  PPeerrssppeeccttiivvee  
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศ
ไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบท
แห่งโลกาภิวัฒน์   “มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
      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) 
 
มมธธ..111166    มมนนุุษษยย์์กกัับบศศิิลลปปะะ::  ททััศศนนศศิิลลปป์์  ดดนนตตรรีี  แแลละะศศิิลลปปะะกกาารรแแสสดดงง    33  ((33--00--66))  
TTUU111166      MMaann  aanndd  AArrttss  ::  VViissuuaall  AArrtt,,  MMuussiicc  aanndd  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  
  ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงวัฒนธรรม
และพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึก
ตรองและซาบซ้ึงในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความช่ืนชม และ
ความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยม
และการด ารงชีวิตของคนไทย 

          This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
  
มมธธ..111177    พพััฒฒนนาากกาารรขขอองงโโลลกกสสมมััยยใใหหมม่่          33  ((33--00--66))  
TTUU111177      DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  MMooddeerrnn  WWoorrlldd  
  พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐาน
แห่งการเปล่ียนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
      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. 
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มมธธ..111111    ปปรระะเเททศศไไททยยใในนมมิิตติิททาางงปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร์์  สสัังงคคมม  แแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม    33  ((33--00--66))  
TTUU111111      TThhaaiillaanndd  iinn  HHiissttoorriiccaall,,  SSoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  PPeerrssppeeccttiivvee  
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศ
ไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบท
แห่งโลกาภิวัฒน์   “มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
      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) 
 
มมธธ..111166    มมนนุุษษยย์์กกัับบศศิิลลปปะะ::  ททััศศนนศศิิลลปป์์  ดดนนตตรรีี  แแลละะศศิิลลปปะะกกาารรแแสสดดงง    33  ((33--00--66))  
TTUU111166      MMaann  aanndd  AArrttss  ::  VViissuuaall  AArrtt,,  MMuussiicc  aanndd  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  
  ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงวัฒนธรรม
และพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึก
ตรองและซาบซ้ึงในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความช่ืนชม และ
ความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยม
และการด ารงชีวิตของคนไทย 

          This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life. 
  
มมธธ..111177    พพััฒฒนนาากกาารรขขอองงโโลลกกสสมมััยยใใหหมม่่          33  ((33--00--66))  
TTUU111177      DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  MMooddeerrnn  WWoorrlldd  
  พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐาน
แห่งการเปล่ียนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
      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. 
 
 
 
 
 

หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์กกัับบคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์      
มมธธ..110033    ชชีีววิิตตกกัับบคคววาามมยย่่ัังงยยืืนน            33  ((33--00--66))  
TTUU110033    LLiiffee  aanndd  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  
  การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
พลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพส่ิง ท้ังส่ิงแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม         
ในความขัดแย้งและการแปรเปล่ียน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ท่ีน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตสู่ความย่ังยืน    
     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.  
 
มมธธ..110077                          ททัักกษษะะดดิิจจิิททััลลกกัับบกกาารรแแกก้้ปปััญญหหาา          33  ((33--00--66))  
TTUU  110077                          DDiiggiittaall  SSkkiillll  aanndd  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg    
          ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความ
น่าเช่ือถือของสารสนเทศ การกล่ันกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณ
ด้านดิจิทัล การส่ือสารออนไลน์อย่างมือาชีพ 
                    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. 
 
มมธธ..114433    มมนนุุษษยย์์กกัับบสส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมม            33  ((33--00--66))  
TTUU114433    MMaann  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และ
การอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตลอดไป โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมท้ังให้ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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       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. 
 
มมธธ..115566    คคออมมพพิิววเเตตออรร์์แแลละะกกาารรเเขขีียยนนโโปปรรแแกกรรมมเเบบ้้ืือองงตต้้นน      33  ((33--00--66))  
TTUU115566    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  CCoommppuutteerrss  aanndd  PPrrooggrraammmmiinngg  
   หลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ข้ันตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 
          Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, 
system and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design 
and development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
หหมมววดดภภาาษษาา      
มมธธ..005500    กกาารรพพััฒฒนนาาททัักกษษะะภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษ            33  ((33--00--66))  
TTUU  005500  EEnngglliisshh  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt      ไไมม่่นนัับบหหนน่่ววยยกกิิตต  
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน          
เชิงบูรณาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
           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. 
  
มมธธ..110044    กกาารรคคิิดด  ออ่่าานน  แแลละะเเขขีียยนนออยย่่าางงมมีีววิิจจาารรณณญญาาณณ        33  ((33--00--66))  
TTUU110044    CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg,,  RReeaaddiinngg,,  aanndd  WWrriittiinngg  
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน 
หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลท่ีน าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของ
ตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       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. 
 
มมธธ..115566    คคออมมพพิิววเเตตออรร์์แแลละะกกาารรเเขขีียยนนโโปปรรแแกกรรมมเเบบ้้ืือองงตต้้นน      33  ((33--00--66))  
TTUU115566    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  CCoommppuutteerrss  aanndd  PPrrooggrraammmmiinngg  
   หลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ข้ันตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 
          Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, 
system and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design 
and development methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
หหมมววดดภภาาษษาา      
มมธธ..005500    กกาารรพพััฒฒนนาาททัักกษษะะภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษ            33  ((33--00--66))  
TTUU  005500  EEnngglliisshh  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt      ไไมม่่นนัับบหหนน่่ววยยกกิิตต  
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน          
เชิงบูรณาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
           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. 
  
มมธธ..110044    กกาารรคคิิดด  ออ่่าานน  แแลละะเเขขีียยนนออยย่่าางงมมีีววิิจจาารรณณญญาาณณ        33  ((33--00--66))  
TTUU110044    CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg,,  RReeaaddiinngg,,  aanndd  WWrriittiinngg  
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน 
หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลท่ีน าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของ
ตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            
 
 
 
 

             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.   
 
มมธธ..110055    ททัักกษษะะกกาารรสส่่ืืออสสาารรดด้้ววยยภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษ        33  ((33--00--66))  
TTUU110055    CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSkkiillllss  iinn  EEnngglliisshh  
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการ
สนทนาเพ่ือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ             
ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
        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.   
 
มมธธ..110066    คคววาามมคคิิดดสสรร้้าางงสสรรรรคค์์แแลละะกกาารรสส่่ืืออสสาารร          33  ((33--00--66)) 
TTUU110066    CCrreeaattiivviittyy  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ        
และการส่ือสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม  วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และสังคม 
          Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels  
  
สสสส..111100              กกาารรคค้้นนคควว้้าาแแลละะเเขขีียยนนรราายยงงาานนววิิชชาากกาารร    33  ((33--00--66))  
SSII    111100              IInnffoorrmmaattiioonn  LLiitteerraaccyy  aanndd  RReeppoorrtt  WWrriittiinngg   
                    หลักการค้นคว้าข้อมูล การก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการศึกษา การทบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง ตลอดจนข้ันตอน รูปแบบ และทักษะการเขียนรายงานวิชาการ 
     Principles of research; information skills, research topic and objective design, 
delimitations, literature reviews, referencing as well as forms and academic writing skills. 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..220011  ววััฒฒนนธธรรรรมมศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))  
SSII    220011  CCuullttuurraall  SSttuuddyy    

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของส านักคิดต่างๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวัฒนธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นประเด็นทางวัฒนธรรม 
เช่น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมร่วมสมัย การไหลเวียนเคล่ือนย้ายวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย เป็นต้น 

Development of theories from various schools of thought on the basics of cultural 
studies, including the study of national and international socio-cultural issues such as, the 
convergence of modern cultures, cultural movement across borders, cultural diversity and 
sub-cultures. 

 
สสสส..220022  ททฤฤษษฎฎีีสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    220022  SSoocciiaall  TThheeoorryy    

พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สาระส าคัญ ข้อถกเถียง                   
ข้อวิจารณ์ท่ีมีต่อทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ต้ังแต่ทฤษฎียุคคลาสสิก จนถึงทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ตลอดจน     
การใช้แนวคิดและทฤษฎีในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์สังคม 

              Development and history of social thoughts and theories, substance, debates, 
and criticism of social theories from classical to postmodern theories, applying concepts and 
theories to understand social phenomena 
 
สสสส..220033  เเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์เเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220033  EEccoonnoommiiccss  ffoorr  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันใน
ตลาดต่างๆ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด  รายได้ประชาชาติ 
ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง ความส าคัญของการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรีกับการปกป้องตลาด นอกจากน้ันจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และประเพณี  เพ่ือให้เข้าใจปัญหา
เศรษฐกิจอย่างมีบูรณาการระหว่างมิติต่างๆ มากข้ึน 

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 

สสสส..111111  ไไววยยาากกรรณณ์์ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษแแบบบบเเขข้้มม        33  ((33--00--66))  
SSII    111111  IInntteennssiivvee  EEnngglliisshh  GGrraammmmaarr    
                       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับค า วลี และประโยค ในบริบทต่างๆ 
                       English grammar at the word, phrase, and sentence levels in different contexts. 
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สสสส..220011  ววััฒฒนนธธรรรรมมศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))  
SSII    220011  CCuullttuurraall  SSttuuddyy    

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของส านักคิดต่างๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวัฒนธรรม 
รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นประเด็นทางวัฒนธรรม 
เช่น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมร่วมสมัย การไหลเวียนเคล่ือนย้ายวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย เป็นต้น 

Development of theories from various schools of thought on the basics of cultural 
studies, including the study of national and international socio-cultural issues such as, the 
convergence of modern cultures, cultural movement across borders, cultural diversity and 
sub-cultures. 

 
สสสส..220022  ททฤฤษษฎฎีีสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    220022  SSoocciiaall  TThheeoorryy    

พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สาระส าคัญ ข้อถกเถียง                   
ข้อวิจารณ์ท่ีมีต่อทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ต้ังแต่ทฤษฎียุคคลาสสิก จนถึงทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ตลอดจน     
การใช้แนวคิดและทฤษฎีในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์สังคม 

              Development and history of social thoughts and theories, substance, debates, 
and criticism of social theories from classical to postmodern theories, applying concepts and 
theories to understand social phenomena 
 
สสสส..220033  เเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์เเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220033  EEccoonnoommiiccss  ffoorr  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันใน
ตลาดต่างๆ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด  รายได้ประชาชาติ 
ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง ความส าคัญของการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรีกับการปกป้องตลาด นอกจากน้ันจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และประเพณี  เพ่ือให้เข้าใจปัญหา
เศรษฐกิจอย่างมีบูรณาการระหว่างมิติต่างๆ มากข้ึน 

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 

สสสส..111111  ไไววยยาากกรรณณ์์ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษแแบบบบเเขข้้มม        33  ((33--00--66))  
SSII    111111  IInntteennssiivvee  EEnngglliisshh  GGrraammmmaarr    
                       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับค า วลี และประโยค ในบริบทต่างๆ 
                       English grammar at the word, phrase, and sentence levels in different contexts. 

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. 
 
สสสส..220044  รรััฐฐศศาาสสตตรร์์เเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220044  PPoolliittiiccaall    SScciieennccee  ffoorr  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    

พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์คลอบคลุมปรัชญาและทฤษฏีทางการเมือง โครงสร้างและระบบ
การเมือง สถาบันทางการเมือง การปกครอง รัฐ อ านาจ และ การต่างประเทศ การศึกษามุ่งเน้นการท า
ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ภายใต้กระบวนการ
คิดแบบสหวิทยาการ 
                        Fundamentals of political science; political philosophy and theories, political 
system and structure, political institutions, government, states, powers and international 
affairs. The course focuses on understanding and applying the knowledge of political science 
to other social sciences based on the multidisciplinary perspective. 

  
สสสส..220055  กกาารรบบรริิหหาารรธธุุรรกกิิจจเเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220055  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    

ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ ของธุรกิจ รวมท้ังหลักการพ้ืนฐานทางการบริหารธุรกิจ            
ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการ การตลาด การเงิน และการบัญชี นอกจากน้ันจะศึกษาปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น ซ่ึงส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ ท้ังน้ีเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ 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. 

  
สสสส..220066  สส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมมกกัับบกกาารรพพััฒฒนนาา    33  ((33--00--66))  
SSII    220066  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt    

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาและคุณภาพของส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อมโลก การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
พร้อมท้ังวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ท้ังในระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

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. 

  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..220077  หหลลัักกนนิิตติิธธรรรรมมแแลละะกกฎฎหหมมาายยเเบบ้้ืือองงตต้้นน  33  ((33--00--66))  
SSII    220077  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  LLaaww  aanndd  RRuullee  bbyy  LLaaww    
                        ความหมาย บ่อเกิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายมหาชนและหลักนิติธรรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายอาญา ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน กฎหมาย ท่ีสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน  
                       The meanings, sources and evolutions of law; the introduction to civil and 
commercial law, public law and the rules of law; the introduction to criminal law; and the 
introduction to international law. The essence of law for daily use and the law relating to social 
phenomena in the current situations. 

  
สสสส..220088    กกาารรววิิจจััยยเเชชิิงงคคุุณณภภาาพพเเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220088    QQuuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  ffoorr  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ssttuuddiieess    

รากฐานทางปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และแนวทางในการศึกษาวิจัย           
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในการวิจัย              
เชิงคุณภาพ 

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

 
สสสส..220099  กกาารรววิิจจััยยเเชชิิงงปปรริิมมาาณณททาางงสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    220099  QQuuaannttiittaattiivvee  RReesseeaarrcchh    

           ปรัชญา หลักการ และกระบวนการข้ันตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ ต้ังแต่การก าหนด
ค าถามการวิจัย การต้ังสมมติฐาน รวมท้ังสามารถสร้างและทดสอบเคร่ืองมือวัดเพ่ือน าไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปริมาณ การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตลอดจนการวิเคราะห์ ตีความ
ข้อมูลการน าเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 

         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. 
  
สสสส..221111  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษสส  าาหหรรัับบสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์      33  ((33--00--66))  
SSII    221111  EEnngglliisshh  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieenncceess    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105 
กลวิธีการอ่านท่ีใช้ในการอ่านงานเขียนท่ีมีเน้ือหาด้านสังคมศาสตร์ ฝึกโครงสร้างภาษา 

วิเคราะห์เน้ือหา สรุปส่ิงท่ีอ่าน ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้า และฝึกทักษะการเขียน
ในระดับย่อหน้า 
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สสสส..220077  หหลลัักกนนิิตติิธธรรรรมมแแลละะกกฎฎหหมมาายยเเบบ้้ืือองงตต้้นน  33  ((33--00--66))  
SSII    220077  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  LLaaww  aanndd  RRuullee  bbyy  LLaaww    
                        ความหมาย บ่อเกิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายมหาชนและหลักนิติธรรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายอาญา ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน กฎหมาย ท่ีสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน  
                       The meanings, sources and evolutions of law; the introduction to civil and 
commercial law, public law and the rules of law; the introduction to criminal law; and the 
introduction to international law. The essence of law for daily use and the law relating to social 
phenomena in the current situations. 

  
สสสส..220088    กกาารรววิิจจััยยเเชชิิงงคคุุณณภภาาพพเเพพ่่ืืออสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    220088    QQuuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  ffoorr  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ssttuuddiieess    

รากฐานทางปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และแนวทางในการศึกษาวิจัย           
เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในการวิจัย              
เชิงคุณภาพ 

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

 
สสสส..220099  กกาารรววิิจจััยยเเชชิิงงปปรริิมมาาณณททาางงสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    220099  QQuuaannttiittaattiivvee  RReesseeaarrcchh    

           ปรัชญา หลักการ และกระบวนการข้ันตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ ต้ังแต่การก าหนด
ค าถามการวิจัย การต้ังสมมติฐาน รวมท้ังสามารถสร้างและทดสอบเคร่ืองมือวัดเพ่ือน าไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปริมาณ การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตลอดจนการวิเคราะห์ ตีความ
ข้อมูลการน าเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 

         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. 
  
สสสส..221111  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษสส  าาหหรรัับบสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์      33  ((33--00--66))  
SSII    221111  EEnngglliisshh  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieenncceess    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105 
กลวิธีการอ่านท่ีใช้ในการอ่านงานเขียนท่ีมีเน้ือหาด้านสังคมศาสตร์ ฝึกโครงสร้างภาษา 

วิเคราะห์เน้ือหา สรุปส่ิงท่ีอ่าน ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้า และฝึกทักษะการเขียน
ในระดับย่อหน้า 

 
 

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. 

  
สสสส..221122  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษเเพพ่่ืืออกกาารรสส่่ืืออสสาารร    33  ((33--00--66))  
SSII    221122  EEnngglliisshh  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105 
ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง ฝึกทักษะการฟังและการพูดตามสถานการณ์

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

 
สสสส..221133  ภภาาษษาาจจีีนนเเบบ้้ืือองงตต้้นน  11  33  ((33--00--66))  
SSII    221133  BBaassiicc  CChhiinneessee  11    

ความรู้พ้ืนฐานของการส่ือสารด้วยภาษาจีนกลาง  เรียนรู้การออกเสียงท่ีถูกต้องตาม
ระบบพินอิน  ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรจีนประมาณ300 ตัวจากวงค าศัพท์และบทสนทนาท่ัวไป ฝึกฝนการ
อ่านควบคู่ไปกับฝึกการสนทนา ตลอดจนท าความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน 

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. 
 
สสสส..221144  ภภาาษษาาจจีีนนเเบบ้้ืือองงตต้้นน  22  33  ((33--00--66))  
SSII    221144  BBaassiicc  CChhiinneessee  22    
                          ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึนประมาณ 500 ตัวอักษร พร้อมท้ังเรียนรู้ทักษะการ ฟัง พูด อ่านและ
เขียนจากบทสนทนาและรูปประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน ตลอดจนศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีส าคัญ ๆ                 
โดยวงค าศัพท์ครอบคลุมกิจกรรมด้านการเดินทาง  การท่องเท่ียว การกีฬา สุขภาพและท่ีอยู่อาศัย 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. 

  
สสสส..332211  กกฎฎหหมมาายยรระะหหวว่่าางงปปรระะเเททศศ    33  ((33--00--66))  
SSII    332211  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaaww    

ท่ีมาและหลักเบ้ืองต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ ส่ิงท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  เขตแดนของรัฐ  ทะเลหลวง  องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ             
กิจการระหว่างประเทศ  การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  สงคราม ความเป็นกลาง 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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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. 

  

  
สสสส..332233  เเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์รระะหหวว่่าางงปปรระะเเททศศ            33  ((33--00--66))  
SSII    332233  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEccoonnoommiiccss    

ความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 

 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. 

  
สสสส..332244  แแนนววคคิิดดวว่่าาดด้้ววยยกกาารรพพััฒฒนนาา  33  ((33--00--66))          
SSII    332244  CCoonncceeppttss  aanndd  TThheeoorriieess  oonn  DDeevveellooppmmeenntt   
                       ความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎี อุดมการณ์  และทางเลือกของการพัฒนา
จากส านักคิดทางสังคมศาสตร์ต่าง ๆ มุ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์เก่ียวข้องระหว่างปัจจัยทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองท่ีมีผลต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลกระทบจาก การ
พัฒนา 
                      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. 

  
  

สสสส..332222  เเออเเชชีียยใในนบบรริิบบททโโลลกก                  33  ((33--00--66))  
SSII    332222  AAssiiaa  iinn  GGlloobbaall  CCoonntteexxtt    
                       ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ท้ังทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาค ท้ังในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) 
องค์การการค้าโลก (WTO) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) อาเซียน+3 
(อาเซียน+ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น) และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (GMS) 
                   The importance of Asia.  Roles and foreign policies in politics and economy. The  
Asian  countries engagement under multilateral and bilateral co-operations such as United 
Nations, World Trade Organization, Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN plus three 
(ASEAN+China, Korea, and Japan) and the Greater Mekong Sub-regions. 
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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. 

  

  
สสสส..332233  เเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์รระะหหวว่่าางงปปรระะเเททศศ            33  ((33--00--66))  
SSII    332233  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEccoonnoommiiccss    

ความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 

 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. 

  
สสสส..332244  แแนนววคคิิดดวว่่าาดด้้ววยยกกาารรพพััฒฒนนาา  33  ((33--00--66))          
SSII    332244  CCoonncceeppttss  aanndd  TThheeoorriieess  oonn  DDeevveellooppmmeenntt   
                       ความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎี อุดมการณ์  และทางเลือกของการพัฒนา
จากส านักคิดทางสังคมศาสตร์ต่าง ๆ มุ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์เก่ียวข้องระหว่างปัจจัยทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองท่ีมีผลต่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลกระทบจาก การ
พัฒนา 
                      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. 

  
  

สสสส..332222  เเออเเชชีียยใในนบบรริิบบททโโลลกก                  33  ((33--00--66))  
SSII    332222  AAssiiaa  iinn  GGlloobbaall  CCoonntteexxtt    
                       ความส าคัญของเอเชีย บทบาทและนโยบายต่างประเทศ ท้ังทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาค ท้ังในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) 
องค์การการค้าโลก (WTO) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) อาเซียน+3 
(อาเซียน+ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น) และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (GMS) 
                   The importance of Asia.  Roles and foreign policies in politics and economy. The  
Asian  countries engagement under multilateral and bilateral co-operations such as United 
Nations, World Trade Organization, Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN plus three 
(ASEAN+China, Korea, and Japan) and the Greater Mekong Sub-regions. 

สสสส..332255  ททุุนนททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    332255  SSoocciiaall  AAnndd  CCuullttuurraall  CCaappiittaall    
                       ความหมาย แนวคิด มโนทัศน์ และองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม  
โดยช้ีให้เห็นความแตกต่างของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนช้ีให้เห็น
บทบาทของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมท้ังในระดับท้องถ่ิน และ
ระดับประเทศ 

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. 

  
สสสส..332266  กกาารรบบรริิหหาารรแแลละะกกาารรจจััดดกกาารรอองงคค์์กกรร  33  ((33--00--66))  
SSII    332266                      OOrrggaanniizzaattiioonnaall  MMaannaaggeemmeenntt      

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี การบริหารงานองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร  
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร การออกแบบองค์กร การประเมินผล  
รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร  

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. 

  
สสสส..333311  ภภาาษษาาจจีีนนใในนชชีีววิิตตปปรระะจจ  าาววัันน  33  ((33--00--66))          
SSII    333311  CChhiinneessee  ffoorr  EEvveerryyddaayy  UUssee   

ศัพท์และส านวนภาษาจีนข้ันกลางท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุม
การค้า  การบริการ การศึกษา การเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฯลฯ  ท้ังน้ีมุ่งเน้น
การฟังเพ่ือจับใจความร่วมกับการดูวีดีทัศน์ รวมถึงการสนทนาเพ่ือส่ือสารกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
                       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. 

  
สสสส..333322  กกาารรออ่่าานนภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษดด้้าานนจจีีนนศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))          
SSII    333322  RReeaaddiinnggss  iinn  CChhiinneessee  SSttuuddiieess..   
                       บทความภาษาอังกฤษจากวารสารและบทความในหนังสือ เพ่ือสร้างความเคยชินกับ
ศัพท์เทคนิค แนวคิด และเน้ือหาท่ีเก่ียวกับจีนศึกษา 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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                       English articles from academic journals and book chapters to familiarize students 
with terms, concepts, and subject matters on Chinese studies 

  
สสสส..333333  ปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร์์แแลละะออาารรยยธธรรรรมมจจีีนน                                  33  ((33--00--66))          
SSII    333333  HHiissttoorryy  aanndd  CCiivviilliizzaattiioonn  ooff  CChhiinnaa   

อารยธรรมและพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน ต้ังแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงการปฏิวัติสังคมนิยมใน ค.ศ. 1949 
                        Civilization and development of Chinese politics, economy, society, and culture 
from the prehistoric era to the Socialist Revolution in 1949.     

  
สสสส..333344  กกาารรเเมมืือองงแแลละะกกาารรปปกกคครรอองงจจีีนน    33  ((33--00--66))  
SSII    333344  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  PPoolliittiiccss  ooff  CChhiinnaa    

การเมืองและการปกครองของจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 ผู้น า สถาบัน และองค์กรทางการเมืองท่ี
ส าคัญ ปัญหาของระบบการเมืองจีนและการปรับตัว  

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

  
สสสส..333355  จจีีนนใในนเเศศรรษษฐฐกกิิจจโโลลกก        33  ((33--00--66))          
SSII    333355  CChhiinnaa  iinn  tthhee  GGlloobbaall  EEccoonnoommyy   
                         ระบบเศรษฐกิจจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไทย  
                         Chinese economic system since 1949; economic roles of China on the world 
stage; Sino-Thai economic relation 
 
สสสส..333366  สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมขขอองงจจีีนนรร่่ววมมสสมมััยย      33  ((33--00--66))  
SSII    333366  SSoocciieettyy  aanndd  CCuullttuurree  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  CChhiinnaa    

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจีนต้ังแต่ ค.ศ. 1949 ภายใต้บริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของรัฐกับสังคม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล และการปรับตัวของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญ 

Socio-cultural changes in China since 1949 under the context of politics and 
economy; socio-cultural structure; state-society relations; impacts of globalization on 
individual lives; adaptation of major social and cultural institutions. 
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                       English articles from academic journals and book chapters to familiarize students 
with terms, concepts, and subject matters on Chinese studies 

  
สสสส..333333  ปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร์์แแลละะออาารรยยธธรรรรมมจจีีนน                                  33  ((33--00--66))          
SSII    333333  HHiissttoorryy  aanndd  CCiivviilliizzaattiioonn  ooff  CChhiinnaa   

อารยธรรมและพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน ต้ังแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงการปฏิวัติสังคมนิยมใน ค.ศ. 1949 
                        Civilization and development of Chinese politics, economy, society, and culture 
from the prehistoric era to the Socialist Revolution in 1949.     

  
สสสส..333344  กกาารรเเมมืือองงแแลละะกกาารรปปกกคครรอองงจจีีนน    33  ((33--00--66))  
SSII    333344  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  PPoolliittiiccss  ooff  CChhiinnaa    

การเมืองและการปกครองของจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 ผู้น า สถาบัน และองค์กรทางการเมืองท่ี
ส าคัญ ปัญหาของระบบการเมืองจีนและการปรับตัว  

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

  
สสสส..333355  จจีีนนใในนเเศศรรษษฐฐกกิิจจโโลลกก        33  ((33--00--66))          
SSII    333355  CChhiinnaa  iinn  tthhee  GGlloobbaall  EEccoonnoommyy   
                         ระบบเศรษฐกิจจีนต้ังแต่ ค.ศ.1949 บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไทย  
                         Chinese economic system since 1949; economic roles of China on the world 
stage; Sino-Thai economic relation 
 
สสสส..333366  สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมขขอองงจจีีนนรร่่ววมมสสมมััยย      33  ((33--00--66))  
SSII    333366  SSoocciieettyy  aanndd  CCuullttuurree  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  CChhiinnaa    

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจีนต้ังแต่ ค.ศ. 1949 ภายใต้บริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของรัฐกับสังคม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล และการปรับตัวของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
ส าคัญ 

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

 

  
  
  
  

สสสส..334411  กกาารรออ่่าานนภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษเเฉฉพพาาะะเเรร่่ืือองงออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  33  ((33--00--66))  
SSII    334411  SSeelleecctteedd  RReeaaddiinnggss  iinn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn    

เรียนรู้ค าศัพท์ วลี ส านวน และรูปประโยคเพ่ือใช้ในการอ่านบทความภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ 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. 

  
สสสส..334444  สสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมขขอองงกกลลุุ่่มมปปรระะเเททศศใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  

รร่่ววมมสสมมััยย    
33  ((33--00--66))  

SSII    334444  SSoocciieettyy  aanndd  CCuullttuurree  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  
SSuubbrreeggiioonn  

  

การเปล่ียนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ภายใต้บริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้ลักษณะเด่นทางสังคมวัฒนธรรม และ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพ่ือความร่วมสมัย 

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

สสสส..334422  กกาารรเเคคลล่่ืืออนนยย้้าายยแแลละะกกาารรออพพยยพพขข้้าามมแแดดนนใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  33  ((33--00--66))  
SSII    334422  MMoobbiilliittyy  aanndd  CCrroossss--bboorrddeerr  MMiiggrraattiioonn  iinn  tthhee  GGrreeaatteerr    MMeekkoonngg   

SSuubbrreeggiioonn  MMeekkoonngg  SSuubb--rreeggiioonn  
  

ปรากฏการณ์ เง่ือนไข และผลกระทบของการเคล่ือนย้ายและการอพยพข้ามแดนใน             
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงในบริบทของโลกาภิวัตน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาค            
โดยครอบคลุมท้ังรูปแบบด้ังเดิมของการเคล่ือนย้าย (แรงงานไร้ฝีมือ ผู้พลัดถ่ิน) และการเคล่ือนย้าย         
ในรูปแบบใหม่ อาทิ แรงงานทักษะสูง นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ); ความท้าทายของรัฐและสังคมในการรับมือ
และจัดการกับการเคล่ือนย้าย 

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. 

 
สสสส..334433  กกาารรเเมมืือองงกกาารรปปกกคครรอองงขขอองงกกลลุุ่่มมปปรระะเเททศศใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  33  ((33--00--66))  
SSII    334433  PPoolliittiiccss  aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg   SSuubbrreeggiioonn    
                       ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน โครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 

Historical contexts; from the origin of modern state system until present; political, 
governmental of the Greater Mekong  Subregion .  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..334455  กกาารรคค้้าาแแลละะกกาารรลลงงททุุนนขขอองงกกลลุุ่่มมปปรระะเเททศศใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคค  

ลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  
33  ((33--00--66))  

SSII  334455  TTrraaddee  aanndd  IInnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn    
                        เศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง บทบาทของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศท่ี
มีต่อกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการ รวมท้ังโอกาส
และลู่ทางการค้า และการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  
                      The economy of the Greater Mekong Subregion; international economic cooperation 
in the Greater Mekong Subregion; the roles of the superpower and international organization in 
the Greater Mekong Subregion in terms of economy, trade, investment and service, as well as 
trade opportunities. And Thailand's investment in the Greater Mekong Subregion. 
 
สสสส..334466  ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงใในนบบรริิบบททโโลลกก  33  ((33--00--66))  
SSII    334466  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  iinn  GGlloobbaall  CCoonntteexxtt      

ความส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง บทบาทของตัวแสดงส าคัญ ท้ังด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคท้ังในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี 

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

 
สสสส..335511  คคตติิชชนนสสรร้้าางงสสรรรรคค์์                        33  ((33--00--66))          
SSII    335511  CCrreeaattiivvee  FFoollkklloorree    

ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของคติชนวิทยา ประเภทและลักษณะของคติชน                   
ท้ังวรรณกรรมมุขปาฐะ วัฒนธรรมวัตถุ การละเล่นและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน รวมไปถึงความเช่ือและ
ประเพณีพิธีกรรมพ้ืนบ้าน อีกท้ังการบูรณาการคติชนกับศาสตร์ ศิลป์ และการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดท่ีเก่ียวกับคติชนสร้างสรรค์ เช่น การสืบทอดคติชนในบริบทใหม่ของ
สังคมไทยปัจจุบัน คติชนประยุกต์ คติชนสมัยใหม่ในส่ือสมัยใหม่ คติชนกับการตีความและสร้างความหมาย
ใหม่ และการน าคติชนไปใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือสร้างอัตลักษณ์ของท้องถ่ินหรืออัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ เป็น
ต้น 

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. 
 

 
 



-71-

 
สสสส..334455  กกาารรคค้้าาแแลละะกกาารรลลงงททุุนนขขอองงกกลลุุ่่มมปปรระะเเททศศใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคค  

ลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  
33  ((33--00--66))  

SSII  334455  TTrraaddee  aanndd  IInnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn    
                        เศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง บทบาทของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและองค์การระหว่างประเทศท่ี
มีต่อกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการ รวมท้ังโอกาส
และลู่ทางการค้า และการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  
                      The economy of the Greater Mekong Subregion; international economic cooperation 
in the Greater Mekong Subregion; the roles of the superpower and international organization in 
the Greater Mekong Subregion in terms of economy, trade, investment and service, as well as 
trade opportunities. And Thailand's investment in the Greater Mekong Subregion. 
 
สสสส..334466  ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงใในนบบรริิบบททโโลลกก  33  ((33--00--66))  
SSII    334466  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  iinn  GGlloobbaall  CCoonntteexxtt      

ความส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง บทบาทของตัวแสดงส าคัญ ท้ังด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคท้ังในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี 

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

 
สสสส..335511  คคตติิชชนนสสรร้้าางงสสรรรรคค์์                        33  ((33--00--66))          
SSII    335511  CCrreeaattiivvee  FFoollkklloorree    

ความหมาย พัฒนาการ และขอบข่ายของคติชนวิทยา ประเภทและลักษณะของคติชน                   
ท้ังวรรณกรรมมุขปาฐะ วัฒนธรรมวัตถุ การละเล่นและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน รวมไปถึงความเช่ือและ
ประเพณีพิธีกรรมพ้ืนบ้าน อีกท้ังการบูรณาการคติชนกับศาสตร์ ศิลป์ และการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดท่ีเก่ียวกับคติชนสร้างสรรค์ เช่น การสืบทอดคติชนในบริบทใหม่ของ
สังคมไทยปัจจุบัน คติชนประยุกต์ คติชนสมัยใหม่ในส่ือสมัยใหม่ คติชนกับการตีความและสร้างความหมาย
ใหม่ และการน าคติชนไปใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือสร้างอัตลักษณ์ของท้องถ่ินหรืออัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ เป็น
ต้น 

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. 
 

 
 

สสสส..335522  กกลลุุ่่มม  อองงคค์์กกรร  แแลละะเเคครรืืออขข่่าายยททาางงสสัังงคคมมกกัับบกกาารรพพััฒฒนนาาสสัังงคคมม          33  ((33--00--66))          
SSII    335522  GGrroouupp,,  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  SSoocciiaall  NNeettwwoorrkkss  ffoorr  SSoocciiaall  

DDeevveellooppmmeenntt  
 

                       แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของกลุ่ม เครือข่ายทางสังคม และองค์กรภาคประชาชน
ความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่ม กระบวนการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายสู่การสร้างองค์กรภาค
ประชาชน การเสริมพลัง การหนุนเสริมทางสังคม การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ รวมถึง
การเสริมพลังขององค์กรต่าง ๆ  อันจะน าไปสู่กระบวนการขับเคล่ือนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการจัดการ.   
                     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.  

 
สสสส..335533  กกาารรสส่่ืืออสสาารรเเพพ่่ืืออกกาารรจจััดดกกาารร    33  ((33--00--66))          
SSII    335533  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  MMaannaaggeemmeenntt   
                        หลัก แนวคิด ทฤษฎีในการส่ือสารข้ันต้น กิจกรรมการส่ือสาร สถานการณ์การส่ือสาร บริบท
การส่ือสาร องค์ประกอบการส่ือสาร เคร่ืองมือการส่ือสาร กลยุทธ์การจัดการการส่ือสาร การตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิ
วัตน์ 
                        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. 

 
สสสส..335544  กกาารรพพััฒฒนนาาททุุนนมมนนุุษษยย์์แแลละะผผูู้้ปปรระะกกออบบกกาารรททาางงสสัังงคคมม                            33  ((33--00--66))          
SSII    335544  HHuummaann  CCaappiittaall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  SSoocciiaall  EEnnttrreepprreenneeuurr        

แนวคิด ทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคม                      
การวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีดังกล่าว การศึกษาถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบ/โมเดลต่างๆ รวมไปถึง
ศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการทางสังคมในแวดวงท่ีหลากหลาย อาทิ การศึกษา , สุขภาพ, ส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการทางสังคมกับการประเด็น
อ่ืนๆ อาทิ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การพัฒนาท่ีย่ังยืน, ตลาดแรงงาน, นโยบายการศึกษา ผ่าน
การศึกษาประสบการณ์ของไทยและต่างประเทศ 
                         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. 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..335555  ลล้้าานนนนาาศศึึกกษษาา                33  ((33--00--66))          
SSII    335555  LLaannnnaa  SSttuuddiieess    

การก่อตัวและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ภูมิปัญญา ระบบเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ความรุ่งเรืองของรัฐอาณาจักรจนกระท่ังถึงยุคส้ินสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในล้านนา   การ
ผนวกรวมกับรัฐส่วนกลาง การเปล่ียนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมท้ังการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและเกียรติภูมิล้านนา เพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

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. 

 
สสสส..335566  กกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม                                33  ((33--00--66))          
SSII    335566  SSoocciioo  ––  CCuullttuurraall  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt    
                       พัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และผลกระทบจากการพัฒนาและการจัดการในรูปแบบต่างๆ  
                        The development and concepts of socio-cultural resource management at 
national and international levels. The course focuses on the role of government agencies, 
organizations and other sectors in socio-cultural resource management; as well as the impacts 
of development and management. 

สสสส..336611  ออุุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนบบรริิบบททแแหห่่งงยยุุคคโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์                                    33  ((33--00--66))          
SSII    336611  TToouurriissmm  IInndduussttrryy  iinn  GGlloobbaalliizzaattiioonn  CCoonntteexxtt    
                       ความหมายและวิวัฒนาการของการท่องเท่ียวท้ังในระดับสากล ภูมิภาคและประเทศไทย 
องค์ประกอบ ทรัพยากรการท่องเท่ียว องค์กร ธุรกิจ สถานการณ์ ผลกระทบ แนวโน้ม รูปแบบ กิจกรรม
การท่องเท่ียว ตลอดจนพลวัตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลก เอเชีย อาเซียน และประเทศไทย  
                       The meaning and evolution of tourism at national, international levels; regional  
and elements; tourism resources; tourism organizations; tourism business, tourism contexts, 
impacts, trends, types of tourism; activities; and dynamics of tourism industry in Thailand , 
ASEAN , Asia  and around the world. 
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สสสส..335555  ลล้้าานนนนาาศศึึกกษษาา                33  ((33--00--66))          
SSII    335555  LLaannnnaa  SSttuuddiieess    

การก่อตัวและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ภูมิปัญญา ระบบเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองของชุมชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
ความรุ่งเรืองของรัฐอาณาจักรจนกระท่ังถึงยุคส้ินสุดอ านาจของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ ในล้านนา   การ
ผนวกรวมกับรัฐส่วนกลาง การเปล่ียนแปลงและการล่มสลายของล้านนา รวมท้ังการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและเกียรติภูมิล้านนา เพ่ือการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

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. 

 
สสสส..335566  กกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม                                33  ((33--00--66))          
SSII    335566  SSoocciioo  ––  CCuullttuurraall  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt    
                       พัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และผลกระทบจากการพัฒนาและการจัดการในรูปแบบต่างๆ  
                        The development and concepts of socio-cultural resource management at 
national and international levels. The course focuses on the role of government agencies, 
organizations and other sectors in socio-cultural resource management; as well as the impacts 
of development and management. 

สสสส..336611  ออุุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนบบรริิบบททแแหห่่งงยยุุคคโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์                                    33  ((33--00--66))          
SSII    336611  TToouurriissmm  IInndduussttrryy  iinn  GGlloobbaalliizzaattiioonn  CCoonntteexxtt    
                       ความหมายและวิวัฒนาการของการท่องเท่ียวท้ังในระดับสากล ภูมิภาคและประเทศไทย 
องค์ประกอบ ทรัพยากรการท่องเท่ียว องค์กร ธุรกิจ สถานการณ์ ผลกระทบ แนวโน้ม รูปแบบ กิจกรรม
การท่องเท่ียว ตลอดจนพลวัตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลก เอเชีย อาเซียน และประเทศไทย  
                       The meaning and evolution of tourism at national, international levels; regional  
and elements; tourism resources; tourism organizations; tourism business, tourism contexts, 
impacts, trends, types of tourism; activities; and dynamics of tourism industry in Thailand , 
ASEAN , Asia  and around the world. 
 

 
 

 
สสสส..336622  ภภููมมิิศศาาสสตตรร์์แแลละะททรรััพพยยาากกรรกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                              33  ((33--00--66))          
SSII    336622  GGeeooggrraapphhyy  aanndd  TToouurriissmm  RReessoouurrcceess    
                       ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคัญต่อการก้าวล ้ าของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อมนุษยชาติท้ังทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอันส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
                         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. 

 
สสสส..336633  สสัังงคคมมววิิททยยาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                              33  ((33--00--66))          
SSII    336633  SSoocciioollooggyy  ooff  TToouurriissmm    
                       ความหมาย หลักการ และความส าคัญของสังคมวิทยาการท่องเท่ียว  ตลอดจนการศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการท าความเข้าใจ วิพากษ์ ตรวจสอบกระบวนการคิดในการ
จัดการท่องเท่ียว การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว พร้อมท้ังอภิปรายให้เห็นประเด็นทางสังคมวิทยาท่ี
เก่ียวข้องการจัดการท่องเท่ียว 

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. 

 
สสสส..336644  กกาารรจจััดดกกาารรธธุุรรกกิิจจทท่่อองงเเทท่่ีียยววรร่่ววมมสสมมััยย                                              33  ((33--00--66))          
SSII    336644  CCoonntteemmppoorraarryy  TToouurriissmm  BBuussiinneessss  MMaannaaggeemmeenntt    
                        แนวคิดการจัดการธุรกิจน าเท่ียว การด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง การปรับตัวของธุรกิจ
ท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเท่ียว  
                        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. 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..336655  งงาานนมมััคคคคุุเเททศศกก์์กกัับบกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนออาาเเซซีียยนน                                              33  ((33--00--66))          
SSII    336655  TToouurriisstt  GGuuiiddee  aanndd  AASSEEAANN  TToouurriissmm    
                        ความหมาย บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วาทศิลป์ ปฏิภาณไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์ท่ีพึงประสงค์ ข้ันตอนการปฏิบัติและเทคนิคในการน าเท่ียวและ
การป้องกันปัญหาท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณ กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องท้ังไทยและต่างชาติ 
โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

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

 
สสสส..336666  นนโโยยบบาายยกกาารรววาางงแแผผนนแแลละะกกาารรจจััดดกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววออยย่่าางงยย่่ัังงยยืืนน  33  ((33--00--66))  
SSII    336666  PPoolliiccyy  aanndd  PPllaann  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  TToouurriissmm  MMaannaaggeemmeenntt    
                       แนวคิดและการก าหนดนโยบายทางการท่องเท่ียวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียว 
การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการมิติทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย หลักการวางแผน 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การน าแผนและโครงการสู่การปฏิบัติการประเมินและวัดผล 
การผลักดันโครงการสู่ความส าเร็จ ศึกษาจากกรณีต้นแบบ  
                      Study approaches and tourism policy; application of sustainable tourism 
development approaches; planning and tourism management in multilevel; integration of 
cultural dimension, environment, politics, economy and society; roles of stakeholders; policy 
analysis and critical techniques; principles of policy planning; procedures of strategic plans and 
projects; implementation of plans and projects into action; assessment and evaluation; study 
from the best practice in sustainable tourism management and development. 

 
สสสส..337711  ภภาาษษาาจจีีนนเเพพ่่ืืออกกาารรสส่่ืืออสสาารรใในนอองงคค์์กกรร                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337711  CChhiinneessee  ffoorr  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn    
                       ศึกษาค าศัพท์และบทสนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในองค์กรและระหว่างองค์กร 
เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการให้สัมภาษณ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงการส่ือสารให้เหมาะกับคู่สนทนา
หรือสถานการณ์  เน้นพัฒนาทักษะการฟัง การสนทนา   การอ่านจับใจความและเขียนจดหมายโต้ตอบส้ัน ๆ  
รวมท้ังฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดและการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ 
                        Vocabularies and dialogues used in communication with others within the 
organization and between organizations such as the meeting, negotiation and interviewing; use 
of appropriate vocabularies and dialogues with different people or circumstances; emphasis 
on the improvement of listening, conversation, reading comprehension and short 
correspondence writing skills; practice to express ideas and opinions on various issues. 
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สสสส..336655  งงาานนมมััคคคคุุเเททศศกก์์กกัับบกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนออาาเเซซีียยนน                                              33  ((33--00--66))          
SSII    336655  TToouurriisstt  GGuuiiddee  aanndd  AASSEEAANN  TToouurriissmm    
                        ความหมาย บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วาทศิลป์ ปฏิภาณไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์ท่ีพึงประสงค์ ข้ันตอนการปฏิบัติและเทคนิคในการน าเท่ียวและ
การป้องกันปัญหาท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณ กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องท้ังไทยและต่างชาติ 
โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

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

 
สสสส..336666  นนโโยยบบาายยกกาารรววาางงแแผผนนแแลละะกกาารรจจััดดกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววออยย่่าางงยย่่ัังงยยืืนน  33  ((33--00--66))  
SSII    336666  PPoolliiccyy  aanndd  PPllaann  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  TToouurriissmm  MMaannaaggeemmeenntt    
                       แนวคิดและการก าหนดนโยบายทางการท่องเท่ียวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียว 
การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการมิติทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย หลักการวางแผน 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การน าแผนและโครงการสู่การปฏิบัติการประเมินและวัดผล 
การผลักดันโครงการสู่ความส าเร็จ ศึกษาจากกรณีต้นแบบ  
                      Study approaches and tourism policy; application of sustainable tourism 
development approaches; planning and tourism management in multilevel; integration of 
cultural dimension, environment, politics, economy and society; roles of stakeholders; policy 
analysis and critical techniques; principles of policy planning; procedures of strategic plans and 
projects; implementation of plans and projects into action; assessment and evaluation; study 
from the best practice in sustainable tourism management and development. 

 
สสสส..337711  ภภาาษษาาจจีีนนเเพพ่่ืืออกกาารรสส่่ืืออสสาารรใในนอองงคค์์กกรร                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337711  CChhiinneessee  ffoorr  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn    
                       ศึกษาค าศัพท์และบทสนทนาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในองค์กรและระหว่างองค์กร 
เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการให้สัมภาษณ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงการส่ือสารให้เหมาะกับคู่สนทนา
หรือสถานการณ์  เน้นพัฒนาทักษะการฟัง การสนทนา   การอ่านจับใจความและเขียนจดหมายโต้ตอบส้ัน ๆ  
รวมท้ังฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดและการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ 
                        Vocabularies and dialogues used in communication with others within the 
organization and between organizations such as the meeting, negotiation and interviewing; use 
of appropriate vocabularies and dialogues with different people or circumstances; emphasis 
on the improvement of listening, conversation, reading comprehension and short 
correspondence writing skills; practice to express ideas and opinions on various issues. 

 

สสสส..337722  ภภาาษษาาจจีีนนเเพพ่่ืืออกกาารรสสมมััคครรงงาานน                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337722  CChhiinneessee  ffoorr  JJoobb  AApppplliiccaattiioonn    
                       เน้ือหาในประกาศรับสมัครงาน รวมถึงข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับหน่วยงานและต าแหน่งงาน 
เรียนรู้การเขียนประวัติส่วนตัวและใบสมัครงาน ฝึกการสัมภาษณ์งานจากสถานการณ์จ าลอง ตลอดจน
เรียนรู้ค าศัพท์และรูปประโยคท่ีจ าเป็นเพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน 
                       Job recruitment, including basic information about the company’s profile and job 
positions; writing CV/resume and filling job application forms; interview simulations; essential 
vocabularies and patterns for job application. 

สสสส..337733  กกาารรพพััฒฒนนาาเเมมืือองงแแลละะชชนนบบททใในนกกลลุุ่่มมปปรระะเเททศศออนนุุภภููมมิิภภาาคค                                ลลุุ่่มม
แแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  

                                            33  ((33--00--66))          

SSII    337733  UUrrbbaann  aanndd  RRuurraall  iinn  tthhee  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonnss    
แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน พัฒนาการของเมืองและชนบทในประเทศลุ่มน ้ าโขง ต้ังแต่

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง นโยบายรัฐ และปัจจัยอ่ืนๆ รวมท้ังโครงสร้างทางสังคมท่ีเอ้ือให้เมืองมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและท่ีมาของความเหล่ือมล ้า ช่องว่างระหว่างเมือง
กับชนบท  อันก่อให้เ กิดปัญหาอ่ืนๆ  ตามมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าจาก                             
การพัฒนาดังกล่าว 
                        Sustainable development of urban and rural areas in China and the Greater 
Mekong Subregion countries concerning the factors on changes of state policy and other 
supportive elements of the rapid progress; analyzing the causes of inequality between urban 
and rural areas and the solutions. 

 
สสสส..337744  มมหหาาออ  าานนาาจจกกัับบเเออเเชชีียยตตะะววัันนออออกกเเฉฉีียยงงใใตต้้                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337744  MMaajjoorr  PPoowweerrss  aanndd  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa    
                       ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อิทธิพลของมหาอ านาจต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค 
                       Cooperation and conflict between the Great Powers and Southeast Asian 
countries. The influence of the Great Powers on political, economic and socio-cultural changes 
of the region. 

  
สสสส..337755  ปปรระะชชาาสสัังงคคมมแแลละะปปรระะชชาาธธิิปปไไตตยยทท้้อองงถถ่่ิินน  33  ((33--00--66))  
SSII    337755  CCiivviill  SSoocciieettyy  aanndd  LLooccaall  DDeemmooccrraattiicc  GGoovveerrnnaannccee    

เปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ีใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
(representative democracy) กับประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง (self - governed 
democracy) วิวัฒนาการของรัฐและประชาสังคม ความคิดเร่ืองการแบ่งอ านาจหน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม 
ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การสร้างส านึกแห่งความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับ
การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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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. 

 
สสสส..337766  หหลลัักกกกาารรสส่่ืืออสสาารรรระะหหวว่่าางงววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    337766  PPrriinncciipplleess  ooff  IInntteerrccuullttuurraall  CCoommmmuunniiccaattiioonn    

หลัก แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ หลักจิตวิทยาวัฒนธรรม บริบทแวดล้อมและ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมในบุคลิกภาพการส่ือสาร ด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจน
กระบวนการเข้าสู่และปรับตัวในวัฒนธรรมธรรมใหม่ รวมถึงการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม 
                       Concepts, theories, definitions, elements, related psychology, contexts, and 
socio-cultural differences concerning verbal and non-verbal communication; the process of 
adjustment into a new culture; as well as other cultural practices.  
  
สสสส..337777  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษเเพพ่่ืืออธธุุรรกกิิจจทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337777  EEnngglliisshh  ffoorr  TToouurriissmm  BBuussiinneessss    
                       วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 
                       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารในธุรกิจการท่องเท่ียว  การให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว  ท่ีพัก  การเดินทาง   การแนะน าทัวร์ และการเขียนก าหนดการเดินทาง  พัฒนา
กลวิธีการพูดส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      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. 

  
สสสส..337788  จจรรรรยยาาบบรรรรณณววิิชชาาชชีีพพมมััคคคคุุเเททศศกก์์  33  ((33--00--66))  
SSII    337788  PPrrooffeessssiioonnaall  EEtthhiicc  ffoorr  TToouurriisstt  GGuuiiddee    

ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ระเบียบพิธีการเข้าออก
ราชอาณาจักรไทยและพิธีการทางศุลกากร ระเบียบข้อบังคับด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
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.  
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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. 

 
สสสส..337766  หหลลัักกกกาารรสส่่ืืออสสาารรรระะหหวว่่าางงววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    337766  PPrriinncciipplleess  ooff  IInntteerrccuullttuurraall  CCoommmmuunniiccaattiioonn    

หลัก แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ หลักจิตวิทยาวัฒนธรรม บริบทแวดล้อมและ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมในบุคลิกภาพการส่ือสาร ด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจน
กระบวนการเข้าสู่และปรับตัวในวัฒนธรรมธรรมใหม่ รวมถึงการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม 
                       Concepts, theories, definitions, elements, related psychology, contexts, and 
socio-cultural differences concerning verbal and non-verbal communication; the process of 
adjustment into a new culture; as well as other cultural practices.  
  
สสสส..337777  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษเเพพ่่ืืออธธุุรรกกิิจจทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                              33  ((33--00--66))          
SSII    337777  EEnngglliisshh  ffoorr  TToouurriissmm  BBuussiinneessss    
                       วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 
                       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารในธุรกิจการท่องเท่ียว  การให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว  ท่ีพัก  การเดินทาง   การแนะน าทัวร์ และการเขียนก าหนดการเดินทาง  พัฒนา
กลวิธีการพูดส่ือสารท่ีจ าเป็นส าหรับงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      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. 

  
สสสส..337788  จจรรรรยยาาบบรรรรณณววิิชชาาชชีีพพมมััคคคคุุเเททศศกก์์  33  ((33--00--66))  
SSII    337788  PPrrooffeessssiioonnaall  EEtthhiicc  ffoorr  TToouurriisstt  GGuuiiddee    

ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ระเบียบพิธีการเข้าออก
ราชอาณาจักรไทยและพิธีการทางศุลกากร ระเบียบข้อบังคับด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
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.  

  

สสสส..338811  เเพพศศสสภภาาววะะแแลละะเเพพศศววิิถถีี  33  ((33--00--66))  
SSII    338811  GGeennddeerr  aanndd  SSeexxuuaalliittyy    

                                               แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเพศสภาวะและเพศวิถีศึกษา ตลอดจนพัฒนาการของประเด็น
การศึกษาเก่ียวกับเพศสภาวะ และเพศวิถีในอดีตถึงปัจจุบัน 
            Concept and theory related to gender and sexuality. Development of the study of 
gender and sexuality issues from the past to the present.   
  
สสสส..338822  ศศิิลลปปะะจจีีนน  33  ((33--00--66))  
SSII    338822  CChhiinneessee  AArrtt    

ความหมาย บ่อเกิดและประเภทของศิลปะจีนท้ังวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รวมถึงปัจจัย
และบริบทท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม  ดุ
ริยางศิลป์และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
                         Definitions, sources and categories of Chinese fine arts and applied arts; factors 
and context leading to art creation, e.g. painting, sculpture, architecture, literature, music and 
performing arts. 

  
สสสส..338833  ภภาาษษาาออัังงกกฤฤษษเเพพ่่ืืออกกาารรปปรระะกกออบบออาาชชีีพพ  33  ((33--00--66))  
SSII    338833  EEnngglliisshh  ffoorr  CCaarreeeerrss    

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

office and business transactions. 
  
สสสส..338844  กกาารรพพััฒฒนนาาททัักกษษะะกกาารรนน  าาเเสสนนออขข้้ออมมููลลททาางงสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    338844  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  PPrreesseennttiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  SSoocciiaall  

SScciieenncceess  
  

หลักการและวิธีปฏิบัติในการน าเสนอข้อมูลทางสังคมศาสตร์ในรูปแบบของการเขียนและการ
พูด ได้แก่ การเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพูด
รายงาน การสัมมนา และการอภิปราย เป็นต้น 

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

       
สสสส..338855  ปปรระะเเดด็็นนปปััจจจจุุบบัันนดด้้าานนคคววาามมสสััมมพพัันนธธ์์รระะหหวว่่าางงปปรระะเเททศศ  33  ((33--00--66))  
SSII    338855  CCuurrrreenntt  IIssssuueess  iinn  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss    

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลก   ผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกในปัจจุบัน 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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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. 

 
สสสส..338866  ศศิิลลปปะะกกัับบกกาารรจจััดดกกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    338866  AArrttss  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt    

ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และลักษณะของศิลปะ รวมท้ังทรัพยากร สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาและการจัดการท่ีเก่ียวข้อง 

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

 
สสสส..338877  สสววััสสดดิิกกาารรสสัังงคคมมศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))  
SSII    338877  SSoocciiaall  WWeellffaarree  SSttuuddiieess    

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคม สถานการณ์ปัญหาด้านสวัสดิการในสังคมไทย 
นโยบายสวัสดิการท้ังในระดับรัฐและชุมชน ประเด็นเชิงวิพากษ์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
ผ่านกรณีศึกษา 

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. 

  
สสสส..338888  ภภููมมิิททััศศนน์์ววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    338888  CCuullttuurraall  LLaannddssccaappee    

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์ การพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญ
งอกงามทางคุณค่าและความส าคัญตามกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

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

  
สสสส..338899  สสััมมมมนนาาหหััววขข้้ออเเฉฉพพาาะะททาางงสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์แแลละะมมนนุุษษยย์์ศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    338899  SSeemmiinnaarr  oonn  SSppeecciiffiicc  TTooppiiccss  iinn  SSoocciiaall  SScciieenncceess  aanndd  

HHuummaanniittiieess      
  

                                          การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมสาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ ท้ังน้ี
ข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา โดยส ารวจองค์ความรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ
ดังกล่าว 
                      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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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. 

 
สสสส..338866  ศศิิลลปปะะกกัับบกกาารรจจััดดกกาารร  33  ((33--00--66))  
SSII    338866  AArrttss  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt    

ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และลักษณะของศิลปะ รวมท้ังทรัพยากร สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาและการจัดการท่ีเก่ียวข้อง 

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

 
สสสส..338877  สสววััสสดดิิกกาารรสสัังงคคมมศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))  
SSII    338877  SSoocciiaall  WWeellffaarree  SSttuuddiieess    

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคม สถานการณ์ปัญหาด้านสวัสดิการในสังคมไทย 
นโยบายสวัสดิการท้ังในระดับรัฐและชุมชน ประเด็นเชิงวิพากษ์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
ผ่านกรณีศึกษา 

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. 

  
สสสส..338888  ภภููมมิิททััศศนน์์ววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    338888  CCuullttuurraall  LLaannddssccaappee    

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์ การพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญ
งอกงามทางคุณค่าและความส าคัญตามกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

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

  
สสสส..338899  สสััมมมมนนาาหหััววขข้้ออเเฉฉพพาาะะททาางงสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์แแลละะมมนนุุษษยย์์ศศาาสสตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    338899  SSeemmiinnaarr  oonn  SSppeecciiffiicc  TTooppiiccss  iinn  SSoocciiaall  SScciieenncceess  aanndd  

HHuummaanniittiieess      
  

                                          การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมสาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ ท้ังน้ี
ข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา โดยส ารวจองค์ความรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ
ดังกล่าว 
                      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. 

  
สสสส..443311  คคววาามมมม่่ัันนคคงงแแลละะนนโโยยบบาายยตต่่าางงปปรระะเเททศศขขอองงจจีีนน  33  ((33--00--66))  
SSII    443311  SSeeccuurriittyy  aanndd  FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy  ooff  CChhiinnaa      

ความม่ันคงและนโยบายต่างประเทศจีนต้ังแต่ ค.ศ. 1949 บทบาทของตัวแสดงต่างๆ         
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อความม่ันคงและนโยบายต่างประเทศ รวมท้ังประเด็นส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกับความม่ันคงและการต่างประเทศของจีน 

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.  
  

   
สสสส..443322  จจีีนนกกัับบคคววาามมทท้้าาททาายยททาางงดด้้าานนสส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมม  33  ((33--00--66))  
SSII    443322  CChhiinnaa  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CChhaalllleennggeess    

         สถานการณ์ปัจจุบันของความกดดันทางด้านส่ิงแวดล้อมในจีน ความเช่ือมโยงระหว่าง
การคุกคามส่ิงแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชิญกับปัญหาส่ิงแวดล้อม
ในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 

         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.  

 
สสสส..443333  จจีีนนโโพพ้้นนททะะเเลล  ::  กกาารรยย้้าายยถถ่่ิินน  ออััตตลลัักกษษณณ์์แแลละะโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์    33  ((33--00--66))  
SSII    443333  OOvveerrsseeaass  CChhiinneessee  ::  MMiiggrraattiioonn,,  IIddeennttiittyy,,  aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn    

การกระจายตัวของคนเช้ือสายจีน พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวจีนโพ้น
ทะเลท่ัวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเหล่าน้ีกับประเทศท่ีอยู่อาศัยและประเทศจีน และการมาถึงของชาว
จีนใหม่ในศตวรรษท่ี 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.      

  
สสสส..443344  สสััมมมมนนาาจจีีนนศศึึกกษษาา  33  ((33--00--66))  
SSII    443344  SSeemmiinnaarr  oonn  CChhiinneessee  SSttuuddiieess    

ประเด็นปัญหาหรือความท้าทายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาของประเทศจีน ท้ังด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
                        Problems and challenges associated with the development of China in terms of  
politics, economy, society, culture, environment and foreign relations. 

  
  
  
  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..444411  ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงกกัับบคคววาามมทท้้าาททาายยททาางงดด้้าานนสส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมม  33  ((33--00--66))  
SSII    444411  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CChhaalllleennggeess    

สถานการณ์ปัจจุบันของความกดดันทางด้านส่ิงแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ความ
เช่ือมโยงระหว่างการคุกคามส่ิงแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชิญกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 

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. 

 
สสสส..444422  กกาารรพพััฒฒนนาาแแลละะกกาารรจจััดดกกาารรโโลลจจิิสสตติิกกสส์์แแลละะหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานน  33  ((33--00--66))  
SSII    444422  LLooggiissttiiccss  aanndd  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt    

                         ความหมาย โครงสร้าง ลักษณะ ตลอดจนความส าคัญและการจัดการระบบโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ท้ังน้ีเพ่ือการบริหารจัดการในด้านการเคล่ือนย้าย ไหลเวียน และความเช่ือมโยงของสินค้า
และบริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสถานท่ีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลาในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
                        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. 
  
สสสส..444433  รระะบบบบสสาารรสสนนเเททศศเเพพ่่ืืออกกาารรพพััฒฒนนาาใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  33  ((33--00--66))  
SSII    444433  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ffoorr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  DDeevveellooppmmeenntt    
                        การเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนา การวางแผนและการตัดสินใจ 
                        Understanding and utilization of information system for planning and decision 
making development. 
 
สสสส..444444  สสััมมมมนนาาออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา                33  ((33--00--66))          
SSII    444444  SSeemmiinnaarr  oonn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  SSttuuddiieess    

ประเด็นปัญหาหรือประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงกับอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ าโขง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ 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. 
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สสสส..444411  ออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงกกัับบคคววาามมทท้้าาททาายยททาางงดด้้าานนสส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมม  33  ((33--00--66))  
SSII    444411  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CChhaalllleennggeess    

สถานการณ์ปัจจุบันของความกดดันทางด้านส่ิงแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ความ
เช่ือมโยงระหว่างการคุกคามส่ิงแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ความท้าทายในการเผชิญกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในอนาคต การเตรียมพร้อม การปรับตัวและการยืนหยัดกับการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 

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. 

 
สสสส..444422  กกาารรพพััฒฒนนาาแแลละะกกาารรจจััดดกกาารรโโลลจจิิสสตติิกกสส์์แแลละะหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานน  33  ((33--00--66))  
SSII    444422  LLooggiissttiiccss  aanndd  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt    

                         ความหมาย โครงสร้าง ลักษณะ ตลอดจนความส าคัญและการจัดการระบบโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ท้ังน้ีเพ่ือการบริหารจัดการในด้านการเคล่ือนย้าย ไหลเวียน และความเช่ือมโยงของสินค้า
และบริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสถานท่ีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลาในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
                        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. 
  
สสสส..444433  รระะบบบบสสาารรสสนนเเททศศเเพพ่่ืืออกกาารรพพััฒฒนนาาใในนออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงง  33  ((33--00--66))  
SSII    444433  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ffoorr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  DDeevveellooppmmeenntt    
                        การเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนา การวางแผนและการตัดสินใจ 
                        Understanding and utilization of information system for planning and decision 
making development. 
 
สสสส..444444  สสััมมมมนนาาออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา                33  ((33--00--66))          
SSII    444444  SSeemmiinnaarr  oonn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubbrreeggiioonn  SSttuuddiieess    

ประเด็นปัญหาหรือประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงกับอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ าโขง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ 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. 

 
 

 

 

สสสส..445511  ปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร์์  แแลละะโโบบรราาณณคคดดีีชชุุมมชชนนเเพพ่่ืืออบบููรรณณาากกาารรสสูู่่
พพิิพพิิธธภภััณณฑฑ์์  

                                            33  ((33--00--66))          

SSII    445511  HHiissttoorriiccaall  aanndd  CCoommmmuunniittyy  AArrcchhaaeeoollooggyy  MMaannaaggeemmeenntt  
ffoorr  MMuusseeoollooggyy  IInntteeggrraattiioonn  

  

                       ศึกษาแนวคิด คุณค่า บทบาทและความส าคัญขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากร
ทางโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทาง
โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน น าไปสู่
การจัดการอย่างย่ังยืน (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
                      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) 
  
สสสส..445522  ออุุตตสสาาหหกกรรรรมมววััฒฒนนธธรรรรมม                                              33  ((33--00--66))          
SSII    445522  CCuullttuurraall  IInndduussttrryy    
                       แนวคิดมโนทัศน์  การนิยามความหมายของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมวัฒฯธรรมในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก  วัฒนธรรมในฐานะปริมณฑลใหม่แห่งความ
ร่วมมือท้ังในระดับประเทศและสากล เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสินค้าทางวัฒนธรรม การสร้างภายใต้และ
พ้ืนท่ีให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม 
                      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. 

 
สสสส..445533  เเททคคโโนนโโลลยยีีกกัับบกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    445533  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  SSoocciioo--ccuullttuurraall  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt    

ศึกษาและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีและส่ือในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

 
สสสส..445544  สสััมมมมนนาากกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    445544  SSeemmiinnaarr  oonn  SSoocciioo  --  CCuullttuurraall  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt    

ประเด็นปัญหาส าคัญหรือประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยการใช้แนวคิดทฤษฏีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ จนน าไปสู่              
การน าเสนอประเด็นปัญหาในรูปแบบเวทีสัมมนา รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการถกประเด็น
ปัญหาต่างๆ 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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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. 
 
สสสส..446611  กกฎฎหหมมาายยเเกก่่ีียยววกกัับบธธุุรรกกิิจจบบรริิกกาารรแแลละะกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                      33  ((33--00--66))          
SSII    446611  TToouurriissmm  aanndd  HHoossppiittaalliittyy  LLaaww    

ความส าคัญและสาระส าคัญของระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น  
พ.ร.บ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์  พ.ร.บ. คนเข้าเมือง   พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ  พ.ร.บ. สถานบริการ   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   พระราชก าหนดภาษีการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร  พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ร.บ.โรงแรม  พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
ประมวลรัษฎากร  และพ.ร.บ.ศุลกากร เป็นต้น 

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

 
สสสส..446622  กกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววเเชชิิงงสสรร้้าางงสสรรรรคค์์แแลละะแแนนววโโนน้้มมกกาารรจจััดดกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในน

ออนนาาคคตต  
33  ((33--00--66))  

SSII    446622  CCrreeaattiivvee  TToouurriissmm  aanndd  TTrreennddss  ooff  TToouurriissmm    
                       ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่
ของการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือให้สอดคล้องกับนักท่องเท่ียวในปัจจุบันและอนาคต  โดยใช้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นประสบการณ์ตรงของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเป็น
กรณีศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มของรูปแบบของการท่องเท่ียวอ่ืนๆในอนาคต 
                  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. 

 
สสสส..446633  เเททคคโโนนโโลลยยีีกกัับบพพลลววััตตออุุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  33  ((33--00--66))  
SSII    446633  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  TToouurriissmm  DDyynnaammiicc    
                        ความหมาย ความส าคัญ บทบาท พัฒนาการ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข การส่งเสริมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีร่วมสมัยและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อมวลมนุษยชาติท้ังในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ในรูปแบบของส่ือประเภทต่าง ๆ  
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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. 
 
สสสส..446611  กกฎฎหหมมาายยเเกก่่ีียยววกกัับบธธุุรรกกิิจจบบรริิกกาารรแแลละะกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                      33  ((33--00--66))          
SSII    446611  TToouurriissmm  aanndd  HHoossppiittaalliittyy  LLaaww    

ความส าคัญและสาระส าคัญของระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เช่น  
พ.ร.บ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์  พ.ร.บ. คนเข้าเมือง   พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ  พ.ร.บ. สถานบริการ   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   พระราชก าหนดภาษีการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร  พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ร.บ.โรงแรม  พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
ประมวลรัษฎากร  และพ.ร.บ.ศุลกากร เป็นต้น 

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

 
สสสส..446622  กกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววเเชชิิงงสสรร้้าางงสสรรรรคค์์แแลละะแแนนววโโนน้้มมกกาารรจจััดดกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในน

ออนนาาคคตต  
33  ((33--00--66))  

SSII    446622  CCrreeaattiivvee  TToouurriissmm  aanndd  TTrreennddss  ooff  TToouurriissmm    
                       ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่
ของการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือให้สอดคล้องกับนักท่องเท่ียวในปัจจุบันและอนาคต  โดยใช้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นประสบการณ์ตรงของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเป็น
กรณีศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มของรูปแบบของการท่องเท่ียวอ่ืนๆในอนาคต 
                  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. 

 
สสสส..446633  เเททคคโโนนโโลลยยีีกกัับบพพลลววััตตออุุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  33  ((33--00--66))  
SSII    446633  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  TToouurriissmm  DDyynnaammiicc    
                        ความหมาย ความส าคัญ บทบาท พัฒนาการ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไข การส่งเสริมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีร่วมสมัยและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อมวลมนุษยชาติท้ังในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ในรูปแบบของส่ือประเภทต่าง 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. 

 
สสสส..446644  สสััมมมมนนาากกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว                                  33  ((33--00--66))  
SSII    446644  SSeemmiinnaarr  oonn  TToouurriissmm  DDeevveellooppmmeenntt    

น าเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็น และถกเถียงในประเด็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวร่วมสมัยในประเทศไทยและสากล ศึกษาดูงานในสถานท่ีกรณีศึกษา พัฒนาการศึกษาสู่งานวิจัย
เพ่ือแสวงหาการแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว ผ่านงานวิจัย การน าเสนอรูปแบบโพ
สเตอร์และปากเปล่า สู่สาธารณะ    

Presentations, participations and debates on current topics of contemporary 
tourism development in Thailand and other countries; educational trip to the case-study area; 
Students will research for solutions to the problems and impacts on the tourist destinations by 
means of research paper, poster and oral presentation to public.                   
 
สสสส..447711  ววััฒฒนนธธรรรรมมกกาารรดด  าาเเนนิินนธธุุรรกกิิจจใในนจจีีนน  33  ((33--00--66))  
SSII    447711  CCuullttuurree  ooff  BBuussiinneessss  TTrraannssaaccttiioonnss  iinn  CChhiinnaa    
                       แนวคิด ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติในการด าเนินธุรกิจของ
ชาวจีน การสร้างความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่างชาวจีนกับชาวต่างชาติ รวมท้ังการน าแนวคิด
ระบบสังคมนิยมแบบจีน (Socialism with Chinese characteristics) มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
                       Chinese notion, philosophy and culture that impact directly on attitudes of Chinese 
about doing business. Building business relationships between Chinese and foreigners. 
Applying Socialism with Chinese characteristics for doing business in China. 
 

 

สสสส..447722  ออุุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววขขอองงจจีีนน  33  ((33--00--66))  
SSII    447722  TToouurriissmm  IInndduussttrryy  ooff  CChhiinnaa    

ความหมายและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจีน การจัดการและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจีน รวมไป
ถึงบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท้ังในและต่างประเทศจีน 

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. 

 
 
 
 

  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..447733  ชชาาตติิพพัันนธธ์์ุุ  รรััฐฐ  แแลละะโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447733  EEtthhnniicciittyy  SSttaattee  aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn    

การก่อเกิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของกลุ่มชาติพันธ์ุส าคัญในเอเชีย  รวมถึง
แนวคิดทฤษฎีทางชาติพันธ์ุศึกษา ตลอดจนศึกษาถึงการก่อก าเนิดของรัฐชาติ พัฒนาการของโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน ตลอดจนผลท่ีตามมาของการปะทะประสานกันระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ รัฐ และโลกาภิวัตน์ 

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

  
สสสส..447744  กกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนเเออเเชชีียยตตะะววัันนออออกกเเฉฉีียยงงใใตต้้                              33  ((33--00--66))  
SSII    447744  TToouurriissmm  iinn  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa  

แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ อภิปรายประเด็นปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง การปรับตัวของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทต่อ
สถานการณ์การท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                         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. 

  
สสสส..447755  มมนนุุษษยย์์  สสัังงคคมม  แแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมใในนววรรรรณณกกรรรรมมแแลละะภภาาพพยยนนตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447755  MMaann,,  SSoocciieettyy  aanndd  CCuullttuurree  iinn  LLiitteerraattuurree  aanndd  FFiillmm    

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ โดยเน้นศึกษาชีวิตมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม  รวมท้ังวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะและส่ือมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านงาน
วรรณกรรมและภาพยนตร์ 

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. 

  
สสสส..447766  รระะบบบบออาาหหาารรกกัับบโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447766  FFoooodd  aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn    
                       มโนทัศน์ว่าด้วยระบอบอาหารในนิเวศวิทยาการเมืองและการสร้างอธิปไตยทางอาหาร 
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโลกาภิวัตน์ในโลกสมัยใหม่ ปัญหาการผลิตในระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้างสังคม อาหารในมิติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน อาหารกับ
บทบาททางเศรษฐกิจ ตลาด การบริโภค การให้ความหมาย และการค้า การเมืองในระบอบอาหารว่าด้วย
เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยกับการจัดระเบียบโลกใหม่ กระบวนการต่อต้านโลกภิวัตน์ การปรับตัว การ
ต่อรอง การด ารงชีพอย่างย่ังยืนในระบบอาหารโลก 
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สสสส..447733  ชชาาตติิพพัันนธธ์์ุุ  รรััฐฐ  แแลละะโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447733  EEtthhnniicciittyy  SSttaattee  aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn    

การก่อเกิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของกลุ่มชาติพันธ์ุส าคัญในเอเชีย  รวมถึง
แนวคิดทฤษฎีทางชาติพันธ์ุศึกษา ตลอดจนศึกษาถึงการก่อก าเนิดของรัฐชาติ พัฒนาการของโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับท้องถ่ิน ตลอดจนผลท่ีตามมาของการปะทะประสานกันระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ รัฐ และโลกาภิวัตน์ 

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

  
สสสส..447744  กกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยววใในนเเออเเชชีียยตตะะววัันนออออกกเเฉฉีียยงงใใตต้้                              33  ((33--00--66))  
SSII    447744  TToouurriissmm  iinn  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa  

แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ อภิปรายประเด็นปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง การปรับตัวของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทต่อ
สถานการณ์การท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                         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. 

  
สสสส..447755  มมนนุุษษยย์์  สสัังงคคมม  แแลละะววััฒฒนนธธรรรรมมใในนววรรรรณณกกรรรรมมแแลละะภภาาพพยยนนตตรร์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447755  MMaann,,  SSoocciieettyy  aanndd  CCuullttuurree  iinn  LLiitteerraattuurree  aanndd  FFiillmm    

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏเป็นภาพแทนในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ โดยเน้นศึกษาชีวิตมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม  รวมท้ังวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะและส่ือมวลชน ตลอดจนการน าเสนอทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านงาน
วรรณกรรมและภาพยนตร์ 

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. 

  
สสสส..447766  รระะบบบบออาาหหาารรกกัับบโโลลกกาาภภิิววััตตนน์์  33  ((33--00--66))  
SSII    447766  FFoooodd  aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn    
                       มโนทัศน์ว่าด้วยระบอบอาหารในนิเวศวิทยาการเมืองและการสร้างอธิปไตยทางอาหาร 
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโลกาภิวัตน์ในโลกสมัยใหม่ ปัญหาการผลิตในระบบ
เกษตรอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้างสังคม อาหารในมิติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน อาหารกับ
บทบาททางเศรษฐกิจ ตลาด การบริโภค การให้ความหมาย และการค้า การเมืองในระบอบอาหารว่าด้วย
เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยกับการจัดระเบียบโลกใหม่ กระบวนการต่อต้านโลกภิวัตน์ การปรับตัว การ
ต่อรอง การด ารงชีพอย่างย่ังยืนในระบบอาหารโลก 

                       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. 

 
สสสส..447777  หหลลัักกนนัันนททนนาากกาารรเเพพ่่ืืออกกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว  33  ((33--00--66))  
SSII    447777  PPrriinncciipplleess  ooff  RReeccrreeaattiioonn  ffoorr  TToouurriissmm    

แนวคิดและหลักนันทนาการ ได้แก่ ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการจัดการการท่องเท่ียว 

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

 
สสสส..447788  กกาารรบบรริิหหาารรกกิิจจกกรรรรมมแแลละะกกาารรฝฝึึกกออบบรรมม  33  ((33--00--66))  
SSII    447788  AAccttiivviittiieess  aanndd  ttrraaiinniinngg  mmaannaaggeemmeenntt    

ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา รูปแบบ ของการบริหารกิจกรรมและการฝึกอบรม 
เทคนิคการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ การจัดอุปกรณ์และสถานท่ี  การประเมินผลและการ
วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการน ากิจกรรมและการน าการอบรม ทักษะ
วิทยากรหรือกระบวนกร ทักษะการเป็นผู้สอนงานและพ่ีเล้ียง ตลอดจนทักษะจ าเป็นของบุคคลในงาน
กิจกรรมและงานฝึกอบรม 

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. 

 
สสสส..550000  ภภาาคคนนิิพพนนธธ์์  44  ((00--88--00))  
SSII    550000  DDiirreecctteedd  RReesseeaarrcchh    

  ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา       
เพ่ือค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย มีการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ภาคนิพนธ์  

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

 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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สสสส..550011  กกรระะบบววนนกกาารรทท  าางงาานนใในนชชุุมมชชนน  33  ((00--66--00))  
SSII    550011  CCoommmmuunniittyy  PPaarrttiicciippaattoorryy  FFiieelldd  WWoorrkk    

ชุมชนเมืองและชนบทในประเด็นต่าง ๆ  ท้ังฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัย ตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงแนวทางการเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนในลักษณะต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชนและเสนอ
รายงาน  

(ลงฝึกภาคปฏิบัติในพ้ืนท่ี 180 ช่ัวโมง) 
Natural resources, environments, politics, economics, social factors, culture, and 

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

(Field work experience of 180 hours) 
 
สสสส..550022  ฝฝึึกกปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((00--66--00))  
SSII    550022  PPrraaccttiiccuumm  iinn  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    
                       ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน โดยปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงาน มีประสบการณ์ท างาน 135 ช่ัวโมงอย่างต่อเน่ือง และได้รับการดูแล ควบคุม                                         
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานพ่ีเล้ียง  
                 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.   
 
สสสส..550033  กกาารรเเตตรรีียยมมคคววาามมพพรร้้ออมมสสหหกกิิจจศศึึกกษษาา  11  ((11--22--00))  
SSII    550033  CCooooppeerraattiivvee  EEdduuccaattiioonn  PPrreeppaarraattiioonn    

         ปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเก่ียวกับ
จดหมายน าประวัติประสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางด้านการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลในสถานท่ีท างาน และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกงานส าหรับสหกิจศึกษา การเรียนรู้ ใน
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้ความหลากหลากและความเป็นพหุวัฒนธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
       Philosophy and goals of cooperative education: preparation of necessary documents 
for job application including effective cover letter, resume, reference and letter of 
recommendation; development of basic interpersonal communication skills expected in the 
workplace, study organization culture, diversity and multicultural awareness,  as well as general 
skills required to be successful in the cooperative program; professional ethics, workplace safety, 
and human relation.        
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สสสส..550011  กกรระะบบววนนกกาารรทท  าางงาานนใในนชชุุมมชชนน  33  ((00--66--00))  
SSII    550011  CCoommmmuunniittyy  PPaarrttiicciippaattoorryy  FFiieelldd  WWoorrkk    

ชุมชนเมืองและชนบทในประเด็นต่าง ๆ  ท้ังฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัย ตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงแนวทางการเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนในลักษณะต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชนและเสนอ
รายงาน  

(ลงฝึกภาคปฏิบัติในพ้ืนท่ี 180 ช่ัวโมง) 
Natural resources, environments, politics, economics, social factors, culture, and 

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

(Field work experience of 180 hours) 
 
สสสส..550022  ฝฝึึกกปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิสสหหววิิททยยาากกาารร  33  ((00--66--00))  
SSII    550022  PPrraaccttiiccuumm  iinn  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  SSttuuddiieess    
                       ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน โดยปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงาน มีประสบการณ์ท างาน 135 ช่ัวโมงอย่างต่อเน่ือง และได้รับการดูแล ควบคุม                                         
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานพ่ีเล้ียง  
                 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.   
 
สสสส..550033  กกาารรเเตตรรีียยมมคคววาามมพพรร้้ออมมสสหหกกิิจจศศึึกกษษาา  11  ((11--22--00))  
SSII    550033  CCooooppeerraattiivvee  EEdduuccaattiioonn  PPrreeppaarraattiioonn    

         ปรัชญาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเก่ียวกับ
จดหมายน าประวัติประสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางด้านการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลในสถานท่ีท างาน และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการฝึกงานส าหรับสหกิจศึกษา การเรียนรู้ ใน
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้ความหลากหลากและความเป็นพหุวัฒนธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
       Philosophy and goals of cooperative education: preparation of necessary documents 
for job application including effective cover letter, resume, reference and letter of 
recommendation; development of basic interpersonal communication skills expected in the 
workplace, study organization culture, diversity and multicultural awareness,  as well as general 
skills required to be successful in the cooperative program; professional ethics, workplace safety, 
and human relation.        
 
 

สสสส..550044  สสหหกกิิจจศศึึกกษษาา  66  ((00--1122--00))  
SSII    550044  CCooooppeerraattiivvee  EEdduuccaattiioonn    
                       ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น่ ว ย ง า น  อ ง ค์ ก ร ห รื อ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น                                                 
โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเน่ือง และได้รับการดูแล ควบคุม                
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานพ่ีเล้ียง  
                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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้ รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้
11..ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  3300  หหนน่่ววยยกกิิตต
ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  11  จจ  าานนววนน    2211  หหนน่่ววยยกกิิตต

                --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาพพ้้ืืนนฐฐาานนสสหหววิิททยยาากกาารร  2277  หหนน่่ววยยกกิิตต
11..11..11  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ  จจ  าานนววนน  99  หหนน่่ววยยกกิิตต 1.SI201 3

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

4.SI204 3
2.TU.104 3 5.SI205 3
3.TU.105 3 6.SI206 3
11..11..22  ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  จจ  าานนววนน  1122  หหนน่่ววยยกกิิตต 7.SI207 3

8.SI208 3
9.SI209 3

1.TU……….. 3       เลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึง ดังต่อไปน้ี

1.SI211 3 TU105
2.TU…....... 3 2.SI212 3 TU105

3.SI213 3
3.TU……….. 3 4.SI214 3

หหมมาายยเเหหตตุุ  ::  นนัักกศศึึกกษษาาทท่่ีีจจะะเเลลืืออกกศศึึกกษษาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
4.TU….…... 3
11..22  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  22  จจ  าานนววนน    99  หหนน่่ววยยกกิิตต   --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาฝฝึึกกปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิแแลละะภภาาคคนนิิพพนนธธ์์  
1.SI110 3
2.SI111 3 11..ววิิชชาาบบัังงคคัับบ  11  ววิิชชาา

1.SI501 3

22..ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  22  ววิิชชาา    โโดดยยแแบบ่่งงออออกกเเปป็็นน  22  รรููปปแแบบบบดดัังงนน้้ีี

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11
1…………… 3 1.SI.502 3

2.SI.500 4
รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้ รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22 4.SI………..… 3

ตต้้อองงศศึึกกษษาารราายยววิิชชาา  SSII221133  แแลละะ  SSII221144  เเทท่่าานน้้ัันน

            1100  หหนน่่ววยยกกิิตต

TU.101,TU102,TU.103,TU.106,TU107,TU.108,TU.10

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

TU156, AS125

22..ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ    9944  หหนน่่ววยยกกิิตต
22..11))  ววิิชชาาแแกกนน    4433    หหนน่่ววยยกกิิตต

        --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาภภาาษษาา    66    หหนน่่ววยยกกิิตต    

              --  หหมมววดด................................................................................................................

              --  หหมมววดด................................................................................................................

              --  หหมมววดด................................................................................................................

เลือก 4 วิชา  จาก 7 วิชาดังน้ี

ใใหห้้มมีีคครรบบทท้้ัังง  44  หหมมววดด

            --  หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์

            --  หหมมววดดภภาาษษาา

              --  หหมมววดด................................................................................................................

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี

                                                                                                                                                                                ใใชช้้สส  าาหหรรัับบนนัักกศศึึกกษษาารรหหััสส  6611  เเปป็็นนตต้้นนไไปป

ชช่่ืืออนนัักกศศึึกกษษาา  ((นนาายย,,นนาางงสสาาวว))............................................................................................................................................................เเลลขขททะะเเบบีียยนน............................................................................................................................................................................
ชช่่ืืออออาาจจาารรยย์์ทท่่ีีปปรรึึกกษษาา....................................................................................................................................................................................สสาาขขาาววิิชชาาเเออกก  ............................................................................................................................................................ ........

หหลลัักกสสููตตรร  22556611                                                                                                            ภภาาคค ..............................................ปปีีกกาารรศศึึกกษษาา..................................................                                                                        
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รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้ รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้
11..ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  3300  หหนน่่ววยยกกิิตต
ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  11  จจ  าานนววนน    2211  หหนน่่ววยยกกิิตต

                --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาพพ้้ืืนนฐฐาานนสสหหววิิททยยาากกาารร  2277  หหนน่่ววยยกกิิตต
11..11..11  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ  จจ  าานนววนน  99  หหนน่่ววยยกกิิตต 1.SI201 3

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

4.SI204 3
2.TU.104 3 5.SI205 3
3.TU.105 3 6.SI206 3
11..11..22  ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  จจ  าานนววนน  1122  หหนน่่ววยยกกิิตต 7.SI207 3

8.SI208 3
9.SI209 3

1.TU……….. 3       เลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึง ดังต่อไปน้ี

1.SI211 3 TU105
2.TU…....... 3 2.SI212 3 TU105

3.SI213 3
3.TU……….. 3 4.SI214 3

หหมมาายยเเหหตตุุ  ::  นนัักกศศึึกกษษาาทท่่ีีจจะะเเลลืืออกกศศึึกกษษาาววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา  
4.TU….…... 3
11..22  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  22  จจ  าานนววนน    99  หหนน่่ววยยกกิิตต   --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาฝฝึึกกปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิแแลละะภภาาคคนนิิพพนนธธ์์  
1.SI110 3
2.SI111 3 11..ววิิชชาาบบัังงคคัับบ  11  ววิิชชาา

1.SI501 3

22..ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก  22  ววิิชชาา    โโดดยยแแบบ่่งงออออกกเเปป็็นน  22  รรููปปแแบบบบดดัังงนน้้ีี

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  11
1…………… 3 1.SI.502 3

2.SI.500 4
รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้ รรหหััสสววิิชชาา นนกก.. เเกกรรดด ภภาาคค พพ้้ืืนนคคววาามมรรูู้้

รรููปปแแบบบบทท่่ีี  22 4.SI………..… 3

ตต้้อองงศศึึกกษษาารราายยววิิชชาา  SSII221133  แแลละะ  SSII221144  เเทท่่าานน้้ัันน

            1100  หหนน่่ววยยกกิิตต

TU.101,TU102,TU.103,TU.106,TU107,TU.108,TU.10

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

TU156, AS125

22..ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ    9944  หหนน่่ววยยกกิิตต
22..11))  ววิิชชาาแแกกนน    4433    หหนน่่ววยยกกิิตต

        --  กกลลุุ่่มมววิิชชาาภภาาษษาา    66    หหนน่่ววยยกกิิตต    

              --  หหมมววดด................................................................................................................

              --  หหมมววดด................................................................................................................

              --  หหมมววดด................................................................................................................

เลือก 4 วิชา  จาก 7 วิชาดังน้ี

ใใหห้้มมีีคครรบบทท้้ัังง  44  หหมมววดด

            --  หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์

            --  หหมมววดดภภาาษษาา

              --  หหมมววดด................................................................................................................

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี

                                                                                                                                                                                ใใชช้้สส  าาหหรรัับบนนัักกศศึึกกษษาารรหหััสส  6611  เเปป็็นนตต้้นนไไปป

ชช่่ืืออนนัักกศศึึกกษษาา  ((นนาายย,,นนาางงสสาาวว))............................................................................................................................................................เเลลขขททะะเเบบีียยนน............................................................................................................................................................................
ชช่่ืืออออาาจจาารรยย์์ทท่่ีีปปรรึึกกษษาา....................................................................................................................................................................................สสาาขขาาววิิชชาาเเออกก  ............................................................................................................................................................ ........

หหลลัักกสสููตตรร  22556611                                                                                                            ภภาาคค ..............................................ปปีีกกาารรศศึึกกษษาา..................................................                                                                        

1.SI503 1 5.SI………..… 3
2.SI504 6 6.SI……….… 3

7.SI……….… 3
8.SI……….… 3

*วิชาเอกจีนศึกษาและวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 9.SI……….… 3
 ได้แก่ SI321, SI322, SI323 10.SI………... 3
*วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและ 22..33))  ววิิชชาาเเลลืืออกก    1122  หหนน่่ววยยกกิิตต
วิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว ได้แก่ SI324, SI325, SI326เลือกอย่างน้อย 4 วิชา จากวิชาต่อไปน้ี
1.SI….......… 3 SI371, SI372, SI373, SI374 SI375, SI376,SI377, SI378,
2.SI…......…. 3 SI471, SI472, SI473, SI474,SI475,SI476, SI477, SI478
3.SI….......… 3 1.SI…….....… 3

2.SI……....…. 3
3.SI…...….…. 3
4.SI……....…. 3
33..  ววิิชชาาเเลลืืออกกเเสสรรีี      66    หหนน่่ววยยกกิิตต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนใน มธ. 

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

**  ววิิชชาาเเออกกกกาารรจจััดดกกาารรททรรััพพยยาากกรรททาางงสสัังงคคมมแแลละะววััฒฒนนธธรรรรมม SI381, SI382, SI383, SI384 SI385, SI386, SI387, 
SI351, SI352, SI353, SI354, SI355,SI356, SI451, SI388, SI389

1…........……. 3
2…….......…. 3

SI361, SI362, SI363, SI364, SI365,SI366,SI461, 44..  ววิิชชาาทท่่ีีเเรรีียยนนเเกกิินน
1……........…. 3

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

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

22..22))  ววิิชชาาเเออกก    3399    หหนน่่ววยยกกิิตต

SI462,SI463, SI464

                        (นักศึกษา)

**  ววิิชชาาเเออกกออนนุุภภููมมิิภภาาคคลลุุ่่มมแแมม่่นน  ้้ าาโโขขงงศศึึกกษษาา

**  ววิิชชาาเเออกกกกาารรพพััฒฒนนาากกาารรทท่่อองงเเทท่่ีียยวว

SI442, SI443, SI444

SI452, SI453, SI454

22..22..11  ววิิชชาาเเออกกรร่่ววมม  99  หหนน่่ววยยกกิิตต

SI433, SI434
 SI331, SI332, SI333, SI334, SI335, SI336,SI431, SI432, 
**  ววิิชชาาเเออกกจจีีนนศศึึกกษษาา
22..22..22))  ววิิชชาาเเออกกบบัังงคคัับบ    3300  หหนน่่ววยยกกิิตต



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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หหลลัักกสสููตตรรศศิิลลปปศศาาสสตตรรบบััณณฑฑิิตต  สสาาขขาาววิิชชาาปปรรััชชญญาา  กกาารรเเมมืือองง  แแลละะเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  

((หหลลัักกสสููตตรรปปรรัับบปปรรุุงง  พพ..ศศ..  22556611)) 
 

11..  ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
22..  ชช่่ืืออปปรริิญญญญาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาา 
  ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
   ช่ือย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) 
   ช่ือย่อ B.A. (Philosophy, Politics and Economics) 
33..  หหนน่่ววยยงงาานนทท่่ีีรรัับบผผิิดดชชออบบ  
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
44..  ปปรรััชชญญาา    คคววาามมสส  าาคคััญญ  แแลละะววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  
  44..11  ปปรรััชชญญาา  

หลักสูตรน้ีต้องการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ท้ังในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพ้ืนฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการ
ให้เท่าทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย 
  44..22  คคววาามมสส  าาคคััญญ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อต้ังข้ึนโดยยึดม่ันในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมและประชาชน 
ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกท่ีเรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตก็คือ 
การเป็นหลักสูตรท่ีศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหน่ึงสาขา ซ่ึงเอ้ืออ านวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้และมุมมองท่ีกว้างขวาง และสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการท างานท่ีหลากหลาย รวมท้ังมี                 
พ้ืนฐานความรู้ท่ีเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดท่ีเท่าทันกับความเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซ่ึงมี
ความซับซ้อน (complexity) และการพ่ึงพากันและกัน (interdependency) และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้จาก
ศาสตร์ต่างสาขาท่ีเป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาของสังคมและประเทศ 
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หหลลัักกสสููตตรรศศิิลลปปศศาาสสตตรรบบััณณฑฑิิตต  สสาาขขาาววิิชชาาปปรรััชชญญาา  กกาารรเเมมืือองง  แแลละะเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  

((หหลลัักกสสููตตรรปปรรัับบปปรรุุงง  พพ..ศศ..  22556611)) 
 

11..  ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
22..  ชช่่ืืออปปรริิญญญญาาแแลละะสสาาขขาาววิิชชาา 
  ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
   ช่ือย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) 
   ช่ือย่อ B.A. (Philosophy, Politics and Economics) 
33..  หหนน่่ววยยงงาานนทท่่ีีรรัับบผผิิดดชชออบบ  
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
44..  ปปรรััชชญญาา    คคววาามมสส  าาคคััญญ  แแลละะววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  
  44..11  ปปรรััชชญญาา  

หลักสูตรน้ีต้องการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ท้ังในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพ้ืนฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการ
ให้เท่าทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย 
  44..22  คคววาามมสส  าาคคััญญ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อต้ังข้ึนโดยยึดม่ันในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมและประชาชน 
ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกท่ีเรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตก็คือ 
การเป็นหลักสูตรท่ีศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหน่ึงสาขา ซ่ึงเอ้ืออ านวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้และมุมมองท่ีกว้างขวาง และสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการท างานท่ีหลากหลาย รวมท้ังมี                 
พ้ืนฐานความรู้ท่ีเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดท่ีเท่าทันกับความเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซ่ึงมี
ความซับซ้อน (complexity) และการพ่ึงพากันและกัน (interdependency) และจ าเป็นต้องอาศัยความรู้จาก
ศาสตร์ต่างสาขาท่ีเป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจ วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาของสังคมและประเทศ 

 

เม่ือพิจารณาจากปณิธานเม่ือแรกต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจ าเป็นในโลกปัจจุบัน
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ข้ึน โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนง
ต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ท้ัง
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพ้ืนฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีลักษณะ          
สหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ ท้ังน้ีได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ในปีการศึกษา 
2556 และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์ล าปางในปีการศึกษา 2557 
  44..33  ววััตตถถุุปปรระะสสงงคค์์ขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  
  เพ่ือให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นองค์ความรู้ท่ียังขาดแคลนและจ าเป็นต่อ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ  และมีทักษะและความรู้ท่ีเพียงพอใน
การศึกษาต่อท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกเร่ืองความเป็นธรรมและประชาธิปไตยออกสู่สังคม 

 
55..  หหลลัักกสสููตตรร    
    55..11  จจ  าานนววนนหหนน่่ววยยกกิิตตรรววมมแแลละะรระะยยะะเเววลลาาศศึึกกษษาา     
   จจ  าานนววนนหหนน่่ววยยกกิิตตรรววมมตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต 
    รระะยยะะเเววลลาาศศึึกกษษาา  เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติ 
    55..22  โโคครรงงสสรร้้าางงหหลลัักกสสููตตรร     
      นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังน้ี 
      11))  ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป            3300  หหนน่่ววยยกกิิตต  
   22))  ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ              9900  หหนน่่ววยยกกิิตต  
    2.1)  วิชาบังคับ     27 หน่วยกิต 
    2.2)  วิชาบังคับเลือก    30 หน่วยกิต 
    2.3) วิชาบังคับด้านภาษา     9 หน่วยกิต 
    2.4)  วิชาเลือก     15 หน่วยกิต 
    2.5)  ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ   9 หน่วยกิต 
   33))  ววิิชชาาเเลลืืออกกเเสสรรีี            66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
  
    55..33  รราายยววิิชชาาใในนหหลลัักกสสููตตรร         
      11))    ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป          3300  หหนน่่ววยยกกิิตต  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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     นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
สส่่ววนนทท่่ีี  11 :นักศึกษาต้องเรียนให้ครบท้ัง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น วิชาบังคับ จ านวน 3 วิชา และวิชา
บังคับเลือกจ านวน 4 วิชา ดังน้ี     
รรหหััสสววิิชชาา    ชช่่ืืออววิิชชาา            หหนน่่ววยยกกิิตต    
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  1. วิชาบังคับ 3 วิชา  จ านวน  9 หน่วยกิต   
  หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์              
    มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                   3 (3-0-6) 
    TU 100 Civic Engagement  
 หหมมววดดภภาาษษาา                
    มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          3 (3-0-6) 
    TU 050 English Skill Development                 ไม่นับหน่วยกิต 
    มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-6) 
    TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
    มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
    TU 105 Communication Skills in English 
 2. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หน่วยกิต  
 หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  
          มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย                 3 (3-0-6)  
    TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                     
    มธ.109 นวัตรกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
    TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 
  หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์  
          มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                      3 (3-0-6)  
    TU102 Social Life Skills                                      
    มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง         3 (3-0-6) 
    TU108 Self-Development and Management 
  หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์กกัับบคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์  
          มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน                      3 (3-0-6)  
    TU 103 Life and Sustainability                                  
    มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                                  3 (3-0-6) 
    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 
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     นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
สส่่ววนนทท่่ีี  11 :นักศึกษาต้องเรียนให้ครบท้ัง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น วิชาบังคับ จ านวน 3 วิชา และวิชา
บังคับเลือกจ านวน 4 วิชา ดังน้ี     
รรหหััสสววิิชชาา    ชช่่ืืออววิิชชาา            หหนน่่ววยยกกิิตต    
                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  1. วิชาบังคับ 3 วิชา  จ านวน  9 หน่วยกิต   
  หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์              
    มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                   3 (3-0-6) 
    TU 100 Civic Engagement  
 หหมมววดดภภาาษษาา                
    มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          3 (3-0-6) 
    TU 050 English Skill Development                 ไม่นับหน่วยกิต 
    มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ      3 (3-0-6) 
    TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
    มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
    TU 105 Communication Skills in English 
 2. วิชาบังคับเลือก 4 วิชา  จ านวน 12 หน่วยกิต  
 หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  
          มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย                 3 (3-0-6)  
    TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                     
    มธ.109 นวัตรกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 
    TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 
  หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์  
          มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                      3 (3-0-6)  
    TU102 Social Life Skills                                      
    มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง         3 (3-0-6) 
    TU108 Self-Development and Management 
  หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์กกัับบคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์  
          มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน                      3 (3-0-6)  
    TU 103 Life and Sustainability                                  
    มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                                  3 (3-0-6) 
    TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

     
 

หหมมววดดภภาาษษาา  
       มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการส่ือสาร          3 (3-0-6) 

    TU106 Creativity and Communication 
 
สส่่ววนนทท่่ีี  22 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเง่ือนไขรายวิชาท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้จ านวน 9 หน่วยกิต
ดังน้ี คือ 
หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์  
  มธ.121 มนุษย์กับสังคม      3 (3-0-6)   คณะสังคมวิทยาฯ 
 TU 121 Man and Society 
 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ      3 (3-0-6)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 TU124 Society and Economy 
หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์  
 มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 TU112 Heritage of the Pre-modern World 
 
 มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม              3 (3-0-6)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 TU115 Man and his Literary Creativty 
 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3-0-6)    คณะ ศิลปศาสตร์ 
 TU117 Development of the Modern World 
 
หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์แแลละะคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์  
 วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 
 มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU131 Man and Physical Scince 
 มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU142 Man and Biological Science 
 มธ.143 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม     3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU143 Man and Environment 
 วิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ 
 มธ.151 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU151 General College Mathematics 
 มธ.153 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6)  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 TU153 General Concepts of Computer 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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 มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 
 TU155 Elementary Statistics 
หหมมววดดภภาาษษาา  
 วิชาในกลุ่มภาษาไทย 

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

 วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ภภาาษษาาจจีีนน  
  จน.171 ภาษาจีน 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH171 Chinese 1 
 จน.172 ภาษาจีน 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH172 Chinese 2 
ภภาาษษาาฝฝรร่่ัังงเเศศสส  
  ฝ.070 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น     3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR070 Elementary French       
 ฝ.171 ภาษาฝร่ังเศส 1      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝร่ังเศส 2      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์  
 FR172 French 2 
ภภาาษษาาญญ่่ีีปปุุ่่นน  
  ญ.171 ภาษาญ่ีปุ่น 1       3 (2-3-4)   คณะศิลปศาสตร์  
 JP171 Japanese 1 
 ญ.172 ภาษาญ่ีปุ่น 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 JP172 Japanese 2 
ภภาาษษาารรััสสเเซซีียย  
 รช.171 ภาษารัสเชีย 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS171 Russian 1 
 รช.172 ภาษารัสเซีย 2      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS172 Russian 2 
ภภาาษษาาเเยยออรรมมัันน  
 -ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR172 German 2 
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 มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 
 TU155 Elementary Statistics 
หหมมววดดภภาาษษาา  
 วิชาในกลุ่มภาษาไทย 

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

 วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ภภาาษษาาจจีีนน  
  จน.171 ภาษาจีน 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH171 Chinese 1 
 จน.172 ภาษาจีน 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 CH172 Chinese 2 
ภภาาษษาาฝฝรร่่ัังงเเศศสส  
  ฝ.070 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น     3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR070 Elementary French       
 ฝ.171 ภาษาฝร่ังเศส 1      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝร่ังเศส 2      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์  
 FR172 French 2 
ภภาาษษาาญญ่่ีีปปุุ่่นน  
  ญ.171 ภาษาญ่ีปุ่น 1       3 (2-3-4)   คณะศิลปศาสตร์  
 JP171 Japanese 1 
 ญ.172 ภาษาญ่ีปุ่น 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 JP172 Japanese 2 
ภภาาษษาารรััสสเเซซีียย  
 รช.171 ภาษารัสเชีย 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS171 Russian 1 
 รช.172 ภาษารัสเซีย 2      3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 RS172 Russian 2 
ภภาาษษาาเเยยออรรมมัันน  
 -ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR172 German 2 

 -ส าหรับผู้ท่ีสอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติ
จากภาควิชา 
 ย.111 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR111 Fundamental German 1 
 ย.112 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2     3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 GR112 Fundamental German 2 
ภภาาษษาาสสเเปปนน  
 สป.171 ภาษาสเปน 1       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 SP171 Spanish 1 
 สป.172 ภาษาสเปน 2       3 (2-3-4)    คณะศิลปศาสตร์ 
 SP172 Spanish 2 
ภภาาษษาาเเกกาาหหลลีี  
 อซ.171 ภาษาเกาหลี 1      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS171 Korean 1 
 อซ.172 ภาษาเกาหลี 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS172 Korean 2 
ภภาาษษาาเเขขมมรร  
 อซ.173 ภาษาเขมร 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS173 Khmer 1 
 อซ.174 ภาษาเขมร 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS174 Khmer 2 
ภภาาษษาาพพมม่่าา  
 อซ.175 ภาษาพม่า 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS175 Burmese 1 
 อซ.176 ภาษาพม่า 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS176 Burmese 2 
ภภาาษษาามมลลาายยูู  
 อซ.177 ภาษามลายู 1       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS177 Malay 1 
 อซ.178 ภาษามลายู 2       3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS178 Malay 2 
ภภาาษษาาเเววีียยดดนนาามม  
 อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS179 Vietnamese 1 
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 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS180 Vietnamese 2 
ภภาาษษาาลลาาวว  
  อซ.181 ภาษาลาว 1       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์  
  AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์  
  AS182 Lao 2 
ภภาาษษาาออิินนโโดดนนีีเเซซีียย  
  อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS183 Indonesian 1 
 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS184 Indonesian 2 
ภภาาษษาาตต่่าางงปปรระะเเททศศออ่่ืืนนๆๆ  
 ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1      3 (3-0-6)      
 EL171 Foreign Language 
 ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2      3 (3-0-6)      
 EL172 Foreign Language 2 
 
    22))    ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ                9900  หหนน่่ววยยกกิิตต  
    22..11))  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ           27 หน่วยกิต 
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี    

ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง     3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
 
ปก.200 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
IP200  Introduction to Law and Public Law 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง      3 (3-0-6) 
IP201   Social and Political Philosophy 
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 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2      3 (3-0-6)    คณะศิลปศาสตร์ 
 AS180 Vietnamese 2 
ภภาาษษาาลลาาวว  
  อซ.181 ภาษาลาว 1       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์  
  AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2       3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์  
  AS182 Lao 2 
ภภาาษษาาออิินนโโดดนนีีเเซซีียย  
  อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS183 Indonesian 1 
 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2      3 (3-0-6)   คณะศิลปศาสตร์ 
 AS184 Indonesian 2 
ภภาาษษาาตต่่าางงปปรระะเเททศศออ่่ืืนนๆๆ  
 ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1      3 (3-0-6)      
 EL171 Foreign Language 
 ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2      3 (3-0-6)      
 EL172 Foreign Language 2 
 
    22))    ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ                9900  หหนน่่ววยยกกิิตต  
    22..11))  ววิิชชาาบบัังงคคัับบ           27 หน่วยกิต 
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี    

ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง     3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
 
ปก.200 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
IP200  Introduction to Law and Public Law 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง      3 (3-0-6) 
IP201   Social and Political Philosophy 

ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
IP202  Politics and Government of Modern Thailand 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
IP203 Constitution and Political Institutions in Modern Society 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6) 
IP204  Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics 

  22..22))  ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก        30 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สาขา จาก 3 สาขา สาขาละ 15  หน่วยกิต ดังน้ี 
  22..22..11  สสาาขขาาปปรรััชชญญาา  

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

 
    22..22..22  สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  

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

    22..22..33  สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง     3 (3-0-6) 
IP224  Intermediate Microeconomics 
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ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง     3 (3-0-6) 
IP225  Intermediate Macroeconomics 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
IP331 Basic Econometrics 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

    22..33  ววิิชชาาบบัังงคคัับบดด้้าานนภภาาษษาา              99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1    3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2    3 (3-0-6) 
IP231 Academic English Reading and Writing 2  

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

    22..44))  ววิิชชาาเเลลืืออกก         1155  หหนน่่ววยยกกิิตต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา 

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

 IP348 Legal Philosophy 
ปก.349 ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3 (3-0-6) 
IP349 Social Movements and Democratic Politics 
ปก.356 การเมืองกับศาสนา        3 (3-0-6) 
IP356  Politics and Religion 
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
IP357 Political Thoughts: From Plato to the Present 
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                 3 (3-0-6) 
IP358  Comparative Democracy 
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ     3 (3-0-6) 
IP359 Public Policy Economics 
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ    3 (3-0-6) 
IP366 Public Administration and Organizational Studies 
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ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง     3 (3-0-6) 
IP225  Intermediate Macroeconomics 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์   3 (3-0-6) 
IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
IP331 Basic Econometrics 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

    22..33  ววิิชชาาบบัังงคคัับบดด้้าานนภภาาษษาา              99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1    3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2    3 (3-0-6) 
IP231 Academic English Reading and Writing 2  

 ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ    3 (3-0-6) 
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    22..44))  ววิิชชาาเเลลืืออกก         1155  หหนน่่ววยยกกิิตต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา 

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

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

ปก.367 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    3 (3-0-6) 
IP367 General Principles of Civil and Commercial Law 
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
IP368 Modern Thai Business History 
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
IP369 International Political Economy 
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 
IP376 Natural Resources and Environmental Economics 
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบ้ืองต้น     3 (3-0-6) 
IP378  Introduction to International Development 
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม  3 (3-0-6) 
IP379 Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
ปก.386 ศิลปะกับสังคม       3 (3-0-6) 
IP386 Art and Society 
ปก.387  จีนร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP387 Contemporary China 
ปก.388 ญ่ีปุ่นร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
ปก.396 อาเซียนศึกษา        3 (3-0-6) 
IP396 ASEAN Studies 
ปก.397 บูรณาการยุโรป       3 (3-0-6) 
IP397 European Integration 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ    3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP399 Global Justice 
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา      3 (3-0-6) 
IP446  Seminar on Philosophical Issues 
ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
IP447 Law and International Relations 
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ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถ่ิน     3 (3-0-6) 
IP448 Law and Local Government 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง    3 (3-0-6) 
IP456  Seminar on Legal and Political Issues 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง       3 (3-0-6) 
IP457 Urban economics 
 
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก   3 (3-0-6) 
IP458  East Asian Economic Development 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา   3 (3-0-6) 
IP459  Seminar on Economic and Developmental Issues 
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6) 
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี   3 (3-0-6) 
IP467 Global History of Gender and Sexuality 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP468  Seminar on Global Issues 
ปก.469 ปรัชญาสตรี          3 (3-0-6) 
IP469  Philosophy of Women 
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 (3-0-6) 
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 
ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
IP477 Philosophy of Social Sciences 
ปก.478  เศรษฐมิติข้ันกลาง        3 (3-0-6) 
IP.478  Intermediate Econometrics 
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์      3 (3-0-6) 
IP486  Philosophy and Film 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 

 ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองต้น     3 (3-0-6) 
 IP488  Introduction of Agriculture Economics 
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ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถ่ิน     3 (3-0-6) 
IP448 Law and Local Government 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง    3 (3-0-6) 
IP456  Seminar on Legal and Political Issues 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง       3 (3-0-6) 
IP457 Urban economics 
 
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก   3 (3-0-6) 
IP458  East Asian Economic Development 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา   3 (3-0-6) 
IP459  Seminar on Economic and Developmental Issues 
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6) 
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี   3 (3-0-6) 
IP467 Global History of Gender and Sexuality 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก      3 (3-0-6) 
IP468  Seminar on Global Issues 
ปก.469 ปรัชญาสตรี          3 (3-0-6) 
IP469  Philosophy of Women 
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 (3-0-6) 
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 
ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
IP477 Philosophy of Social Sciences 
ปก.478  เศรษฐมิติข้ันกลาง        3 (3-0-6) 
IP.478  Intermediate Econometrics 
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์      3 (3-0-6) 
IP486  Philosophy and Film 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 

 ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองต้น     3 (3-0-6) 
 IP488  Introduction of Agriculture Economics 

ปก.489  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม       3 (3-0-6) 
IP489  Economics of Innovation 
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ     3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research   
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ     3 (3-0-6) 
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research  
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน     3 (3-0-6) 
IP498 Economics of Money and Financial Markets 
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์     3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics 
 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท       3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น                3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 

  22..55))  ภภาาคคนนิิพพนนธธ์์แแลละะกกาารรฝฝึึกกภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิ              99  หหนน่่ววยยกกิิตต  
          ปก. 500 การฝึกปฏิบัติงาน                     3 (ฝึกภาคสนาม 135 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา)    
     IP 500 Internship  
 ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1          2 
 IP501 Research Paper 1 
 ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2          4 
 IP502 Research Paper 2 
  
    33))    ววิิชชาาเเลลืืออกกเเสสรรีี                66  หหนน่่ววยยกกิิตต  
   นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต โดยนับรวมวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย ท้ังน้ีวิชาเหล่าน้ีไม่นับเป็นวิชาเลือกเสรี 

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 
– มธ.156 
2. วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมท้ังวิชาท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษา
ท่ัวไป  ส่วนท่ี 2)  
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพ่ือการส่ือสารในองค์กร 
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33..11..44  แแสสดดงงแแผผนนกกาารรศศึึกกษษาา   
 
ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  11 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11 หหนน่่ววยยกกิิตต  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการส่ือสาร 3 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 3 
วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2 3 
ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา 3 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน 3 

รรววมม  1188  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22 หหนน่่ววยยกกิิตต  
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 
มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน 3 
มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.050) 3 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ   3 
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน 

3 
3 

รรววมม  1188  
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33..11..44  แแสสดดงงแแผผนนกกาารรศศึึกกษษาา   
 
ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  11 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11 หหนน่่ววยยกกิิตต  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการส่ือสาร 3 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 3 
วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2 3 
ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา 3 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน 3 

รรววมม  1188  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22 หหนน่่ววยยกกิิตต  
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 
มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน 3 
มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.050) 3 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ   3 
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน 

3 
3 

รรววมม  1188  
  
 
 
 
 
 

 
ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  22 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11  หหนน่่ววยยกกิิตต  
วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2  3 
ปก.200 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน  3 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง  3 
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่ 3 
ปก.230 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1 (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.105) 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

3 
3 

รรววมม  1188  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22 หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่  
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.230) 

3 
3 
3 

และนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปน้ี   
สสาาขขาาปปรรััชชญญาา   

 
 

12 

ปก.220 จริยศาสตร์เบ้ืองต้น 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  
ปก.222 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง  
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย  
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.102) 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ (เง่ือนไขต้องผ่าน มธ.151 ,
มธ.155) 

รรววมม  2211  
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ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  33 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนท่ีแล้ว)  

 
 

6 

สสาาขขาาปปรรััชชญญาา  
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.103) 
และ  
วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
รรววมม  1155  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนท่ีแล้ว)  

 
 
 

12 

สสาาขขาาปปรรััชชญญาา  
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  
ปก.324 การเมืองโลก 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน 
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.330) 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 
และ  
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2 
รรววมม  1177  
ภภาาคคฤฤดดููรร้้ออนน  หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน 3 
รรววมม  33  
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ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  33 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนท่ีแล้ว)  

 
 

6 

สสาาขขาาปปรรััชชญญาา  
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.103) 
และ  
วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 2 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
รรววมม  1155  
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  22  หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนท่ีแล้ว)  

 
 
 

12 

สสาาขขาาปปรรััชชญญาา  
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน  
ปก.324 การเมืองโลก 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน 
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์  
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน (เง่ือนไขต้องผ่าน ปก.330) 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 
และ  
ปก.3xx (วิชาเลือก) 3 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2 
รรววมม  1177  
ภภาาคคฤฤดดููรร้้ออนน  หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน 3 
รรววมม  33  
 
 
 

ปปีีกกาารรศศึึกกษษาาทท่่ีี  44 
ภภาาคคเเรรีียยนนทท่่ีี  11 หหนน่่ววยยกกิิตต  
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
ปก. 4xx (วิชาเลือก) 3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี) 3 
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี) 3 
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 4 

รรววมม  1166  
รรววมมตตลลออดดหหลลัักกสสููตตรร  112266  
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33..11..55  คค  าาออธธิิบบาายยรราายยววิิชชาาภภาาษษาาไไททยย    
ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  11  
หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์       
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement   
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ 
 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 
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนท่ี
สัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and 
to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
TU.109 Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
 การประเมินความเส่ียงและการสร้างโอกาสใหม่  การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ        
การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การส่ือสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
คุณค่าร่วมเพ่ือสังคม 
 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
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33..11..55  คค  าาออธธิิบบาายยรราายยววิิชชาาภภาาษษาาไไททยย    
ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  11  
หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์       
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement   
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ 
 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 
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนท่ี
สัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้กว้างขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of 
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and 
to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
TU.109 Innovation and Entrepreneurial  Mindset 
 การประเมินความเส่ียงและการสร้างโอกาสใหม่  การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ        
การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การส่ือสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
คุณค่าร่วมเพ่ือสังคม 
 
 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. 
 
หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์  
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
  การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็น
ทักษะส าคัญท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความม่ันคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเม่ือเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์  การ
ได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึงในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
  Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, 
which is considered . Important skills for success in leading a happy life in society . Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems .Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture. 
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง       3 (3-0-6) 
TU 108 self-Development and Management  
        การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ 
การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซ่ึงกันและกัน 
               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. 
 
หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์แแลละะคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์    
มธ.103 ชีวิตกับความย่ังยืน        3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
  ธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีเช่ือมโยงและเป็นพลวัต การบริโภคและวิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อมสรรสร้างและ
การใช้พลังงาน แนวโน้มสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลกและไทย ความขัดแย้งและการแปรเปล่ียน วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
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  The dynamic inter-connectedness of nature. Consumerism and lifestyle. Built-
environment and energy consumptions. Trends of global and Thailand environment situation. 
Environmental conflicts and transformation. Towards a sustainable lifestyles. 
 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา        3 (3-0-6) 
TU 107 Digital Skill and Problem Solving  
  ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือของ
สารสนเทศ การกล่ันกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
ส่ือสารออนไลน์อย่างมือาชีพ 
           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. 
 
หหมมววดดภภาาษษาา    
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        ไม่นับหน่วยกิต 
TU050 English Skill Development            3 (3-0-6)  
       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น  ได้แก่  การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน                    
เชิงบูรณาการเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป  
  Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through 
an integrated method.Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ          3 (3-0-6)  
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลท่ีน าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  The dynamic inter-connectedness of nature. Consumerism and lifestyle. Built-
environment and energy consumptions. Trends of global and Thailand environment situation. 
Environmental conflicts and transformation. Towards a sustainable lifestyles. 
 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา        3 (3-0-6) 
TU 107 Digital Skill and Problem Solving  
  ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือของ
สารสนเทศ การกล่ันกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
ส่ือสารออนไลน์อย่างมือาชีพ 
           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. 
 
หหมมววดดภภาาษษาา    
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        ไม่นับหน่วยกิต 
TU050 English Skill Development            3 (3-0-6)  
       ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น  ได้แก่  การฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน                    
เชิงบูรณาการเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป  
  Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through 
an integrated method.Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ          3 (3-0-6)  
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการต้ังค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลท่ีน าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  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 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ                3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
  พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
  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 ความคิดสร้างสรรค์และการส่ือสาร                3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
  กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการส่ือสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ท้ังในระดับ
บุคคล องค์กรและสังคม 
  Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
  
ววิิชชาาศศึึกกษษาาทท่่ััววไไปป  สส่่ววนนทท่่ีี  22  
หหมมววดดสสัังงคคมมศศาาสสตตรร์์     
มธ.121 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6) 
TU 121 Man and Society 
  ลักษณะท่ัวไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปล่ียนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังในระดับชาติ 
และระดับสากล 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ         3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์     
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย 
มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ง
โลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
   
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่        3 (3-0-6) 
TU112  Heritage of the Pre-Modern World 
             ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาท่ีส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ท้ังในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม      3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ท่ีสะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิง
ความสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU117 Development of Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปล่ียนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ         3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
หหมมววดดมมนนุุษษยยศศาาสสตตรร์์     
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ต้ังแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย 
มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ง
โลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
   
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่        3 (3-0-6) 
TU112  Heritage of the Pre-Modern World 
             ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาท่ีส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ท้ังในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม      3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ท่ีสะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิง
ความสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
มธ.117  พัฒนาการของโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU117 Development of Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปล่ียนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
  
 
 
 
 

หหมมววดดววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์แแลละะคคณณิิตตศศาาสสตตรร์์  
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ        3 (3-0-6) 
TU 131 Man and Physical Science 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการน้ีไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยเน้นท าความเข้าใจเน้ือหาในส่วนท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีข้ึน เช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ทางเคมีเพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีท่ีมีรอบตัว นอกจากน้ัน จะศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
กายภาพเพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีปรากฏเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ ด้วย 
 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3 (3-0-6) 
TU 142 Man and Biological Science 
  ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธ์ุ พัฒนาการและความ
ชราของมนุษย์การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การแพทย์และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
   
มธ.143 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม         3 (3-0-6) 
TU 143 Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่
ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตลอดไป โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมท้ังให้ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ในปัจจุบัน
และอนาคต 
  
มธ.151 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย      3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาท่ีมีรหัสคณะ 02, 04 และต้ังแต่ 09 ถึง 14, 16, 17) 
  ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ช่ันและการประยุกต์ ความรู้เบ้ืองต้นของ เซต ก าหนดการเชิง
เส้น ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบ้ีย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะ
เป็นเบ้ืองต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบ้ืองต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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มธ.153 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์      3 (3-0-6) 
TU153 General Concept of Computer 
 องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผล
พ้ืนฐานการส่ือสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ 
   
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 

ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกับค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
  
หหมมววดดภภาาษษาา   
ท.162   การเขียนรายงานวิชาการ       3 (3-0-6) 
TH162 Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ 
  
จน.171 ภาษาจีน 1          3 (2-3-4) 
CH171 Chinese 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญของภาษาจีนท้ังทางด้านการออกเสียงและทางด้านไวยากรณ์
เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ท่ีเกิดจากตัวอักษรจีนเหล่าน้ัน (บรรยาย
และฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
จน.172 ภาษาจีน 2          3 (2-3-4) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรียนรู้รูปประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึน ประมาณ 300 
ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
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มธ.153 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์      3 (3-0-6) 
TU153 General Concept of Computer 
 องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผล
พ้ืนฐานการส่ือสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ 
   
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 

ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกับค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
  
หหมมววดดภภาาษษาา   
ท.162   การเขียนรายงานวิชาการ       3 (3-0-6) 
TH162 Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ 
  
จน.171 ภาษาจีน 1          3 (2-3-4) 
CH171 Chinese 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญของภาษาจีนท้ังทางด้านการออกเสียงและทางด้านไวยากรณ์
เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ท่ีเกิดจากตัวอักษรจีนเหล่าน้ัน (บรรยาย
และฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
จน.172 ภาษาจีน 2          3 (2-3-4) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรียนรู้รูปประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน และเรียนรู้ตัวอักษรจีนเพ่ิมข้ึน ประมาณ 300 
ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 

ฝ.070 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น         3 (2-3-4) 
FR070 Elementary French ไม่นับหน่วยกิต 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝร่ังเศส หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
ทักษะและความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสระดับต้น การฝึกฝนทักษะท้ัง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้ 
สามารถส่ือสารเป็นภาษาฝร่ังเศสในระดับพ้ืนฐานได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
ฝ.171 ภาษาฝร่ังเศส 1          3 (2-3-4) 
FR171 French 1 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝร่ังเศส หรือคะแนนสอบภาษาฝร่ังเศสในการ
สอบ เข้ามหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาฝร่ังเศส โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกฝนความ
เข้าใจด้วยการฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมท้ังศึกษาวัฒนธรรม ความรู้
ท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับประเทศฝร่ังเศส (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
ฝ.172 ภาษาฝร่ังเศส 2          3 (2-3-4) 
FR172 French 2 
วิชาบังคับก่อน : ก าหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาฝร่ังเศส หรือสอบ ฝ.171 ได้ไม่ต ่ากว่าระดับ D หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาไวยากรณ์และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเทศฝร่ังเศส รวมท้ังฝึกฝนทักษะ
ท้ังส่ีด้านในระดับสูงข้ึน (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
ญ.171 ภาษาญ่ีปุ่น 1          3 (2-3-4) 
JP171 Japanese1 
 ศึกษาระบบเสียงและอักษร 3 ชนิด ท่ีใช้ในภาษาญ่ีปุ่น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ศึกษาค า
ทักทายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และโครงสร้างประโยคข้ันพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้
สามารถส่ือสารเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 600 ค าและอักษรคันจิพ้ืนฐานประมาณ 80 
ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
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ญ.172 ภาษาญ่ีปุ่น 2          3 (2-3-4) 
JP172 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคข้ันพ้ืนฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือให้ สามารถส่ือสารเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 700 ค าและอักษรคันจิประมาณ 
220 ตัว ถึงระดับน้ีนักศึกษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 1,300 ค า และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและ
ฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4) 
RS171 Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะท้ัง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในระดับต้นให้เช่ือมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2          3 (2-3-4) 
RS172 Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171 
 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงข้ึน ในระดับน้ีนักศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
ง่ายๆ ในชีวิตประวันได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1          3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
 วิชาน้ีเป็นวิชาส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการปูพ้ืนโครงสร้างท่ี
ส าคัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะท้ัง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2          3 (3-0-6) 
GR172 German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาภาษาเยอรมัน 
 ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงข้ึน สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และ
ทัศนคติประจ าวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 ค า 
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ญ.172 ภาษาญ่ีปุ่น 2          3 (2-3-4) 
JP172 Japanese 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคข้ันพ้ืนฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือให้ สามารถส่ือสารเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 700 ค าและอักษรคันจิประมาณ 
220 ตัว ถึงระดับน้ีนักศึกษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 1,300 ค า และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและ
ฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4) 
RS171 Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะท้ัง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในระดับต้นให้เช่ือมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2          3 (2-3-4) 
RS172 Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171 
 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงข้ึน ในระดับน้ีนักศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
ง่ายๆ ในชีวิตประวันได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1          3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
 วิชาน้ีเป็นวิชาส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการปูพ้ืนโครงสร้างท่ี
ส าคัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะท้ัง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน 
 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2          3 (3-0-6) 
GR172 German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาภาษาเยอรมัน 
 ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงข้ึน สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และ
ทัศนคติประจ าวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 ค า 
 
 
 
 
 

ย.111 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1         3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการทดสอบ 
หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์ พ้ืนฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง ง่าย การอ่านตัวบทขนาดส้ันท่ีไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดส้ัน 
 
ย.112 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2         3 (3-0-6) 
GR 112 Fundamental German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมันในระดับต่อจากย.111 ศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การสนทนาในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนข้ึน การอ่านตัวบทขนาดส้ันท่ีซับซ้อนมากข้ึน การเขียนประโยคและย่อหน้าท่ี
มีวงศัพท์มากข้ึน 
 
สป.171 ภาษาสเปน 1          3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เน้นค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้ 
  
สป.172 ภาษาสเปน 2          3 (2-3-4) 
SP172 Spanish II 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171 
 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพ่ือให้ส่ือสารเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนข้ึน 
Pre-requisite: passed SP 171 
 
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1          3 (3-0-6) 
AS171 Korean 1 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เกาหลี 
 
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2          3 (3-0-6) 
AS172 Korean 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาเกาหลี 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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อซ.173 ภาษาเขมร 1          3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
 ภาษาเขมรเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เขมร 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2          3 (3-0-6) 
AS174 Khmer 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173 
 ภาษาเขมรเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาเขมร 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.175 ภาษาพม่า 1          3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาพม่า 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2          3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาพม่า 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.177 ภาษามลายู 1          3 (3-0-6) 
AS177 Malay 1 
 ภาษามลายูเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
มลายู 
  
อซ.178 ภาษามลายู 2          3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177 
 ภาษามลายูเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1         3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I 
 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เวียดนาม 
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อซ.173 ภาษาเขมร 1          3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
 ภาษาเขมรเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เขมร 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2          3 (3-0-6) 
AS174 Khmer 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173 
 ภาษาเขมรเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาเขมร 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.175 ภาษาพม่า 1          3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาพม่า 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2          3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาพม่า 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.177 ภาษามลายู 1          3 (3-0-6) 
AS177 Malay 1 
 ภาษามลายูเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
มลายู 
  
อซ.178 ภาษามลายู 2          3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177 
 ภาษามลายูเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1         3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I 
 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เวียดนาม 
 
 

อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2         3 (3-0-6) 
AS180 Vietnamese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179 
 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาเวียดนาม 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.181 ภาษาลาว 1          3 (3-0-6) 
AS181 Lao I 
 ภาษาลาวเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาลาว 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2          3 (3-0-6) 
AS182 Lao 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาลาว 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1         3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบ้ืองต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาษาอินโดนิเซีย 
 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2         3 (3-0-6) 
AS184 Indonesian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183 
 ภาษาอินโดนิเซียเบ้ืองต้นต่อเน่ืองจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1         3 (3-0-6) 
FL171 Foreign Language 1 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ญ่ีปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพ้ืนฐานเบ้ืองต้น ในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
 
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2         3 (3-0-6) 
FL172 Foreign Language 2 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ญ่ีปุ่น รัสเซีย จีน สเปน 
เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพ้ืนฐานเบ้ืองต้น ในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
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ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ 
ววิิชชาาบบัังงคคัับบ 
ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา       3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 

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

.  
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง       3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีส าคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การเมืองเปรียบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่างประเทศ 
 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฏีเบ้ืองต้น
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด 
แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด 
 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค บัญชี
ประชาชาติและดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบ้ืองต้น แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการค้า
และการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ปก.200 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
IP200 Introduction to Law and Public Law 

ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน 
ลักษณะและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน รัฐในฐานะสถาบันทางกฎหมายมหาชน และนิติวิธีในกฎหมาย
มหาชน 
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ววิิชชาาเเฉฉพพาาะะ 
ววิิชชาาบบัังงคคัับบ 
ปก.100 ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญา       3 (3-0-6) 
IP100 Introduction to Philosophy 

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

.  
ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง       3 (3-0-6) 
IP101 Introduction to Politics 
 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีส าคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การเมืองเปรียบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่างประเทศ 
 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP102 Basic Microeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฏีเบ้ืองต้น
เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด 
แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด 
 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน       3 (3-0-6)  
IP103 Basic Macroeconomics 
  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค บัญชี
ประชาชาติและดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบ้ืองต้น แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการค้า
และการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ปก.200 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
IP200 Introduction to Law and Public Law 

ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน 
ลักษณะและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน รัฐในฐานะสถาบันทางกฎหมายมหาชน และนิติวิธีในกฎหมาย
มหาชน 
 
 
 

 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง       3 (3-0-6) 
IP201 Social and Political Philosophy 
  ปรัชญาสังคมและการเมืองสมัยใหม่ รวมท้ังแนวคิดทางสังคมและการเมืองท่ีเก่ียวข้อง เช่น เสรีนิยม 
ความเป็นพลเมือง ชาตินิยม ประชาธิปไตย เป็นต้น 
   
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
IP202 Politics and Government of Modern Thailand 
 วิวัฒนาการการเมืองของการปกครองของไทย การเกิดรัฐสมัยใหม่ การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ระบอบอ านาจนิยมในการเมืองไทย การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการเติบโต
ของพลังประชาธิปไตย ปัญหาต่างๆ ในการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน การเมืองนอกรัฐสภา และ
บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมืองไทย 
  
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
IP203   Constitution and Political Institutions in Modern Society 

พัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทาง
การเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในโลกตะวันตก ปัญหาเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา  
 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์             3 (3-0-6) 
ปก.204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics 
  ท่ีมาและญาณวิทยาของการวิจัย การต้ังค าถามการวิจัยท่ีหลากหลายท้ังในเชิงปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์เดียวกันท่ียกข้ึนมาเป็นตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การเลือกระเบียบวิธีท่ีเหมาะสม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิจัย 
 
ววิิชชาาบบัังงคคัับบเเลลืืออกก 
สสาาขขาาปปรรััชชญญาา 
ปก.220 จริยศาสตร์เบ้ืองต้น        3 (3-0-6) 
IP220 Introductory Ethics 

ปัญหาส าคัญทางจริยศาสตร์และศีลธรรม เช่น ความยุติธรรม ความสุข ชี วิต ท่ีดี  เสรีภาพ 
อรรถประโยชน์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยพิจารณาจากนักคิดและส านักคิดท่ีส าคัญ  
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล       3 (3-0-6) 
IP221   Logic and Reasoning 

การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความผิดพลาดในการอ้างเหตุผล (fallacy) และการอ้างเหตุผล
ในชีวิตประจ าวัน 
 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก        3 (3-0-6) 
IP320   History of Western Philosophy 
  ประวัติปรัชญาตะวันตก ต้ังแต่สมัยกรีกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยช้ีให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของข้อ
ถกเถียงและมโนทัศน์ของนักปรัชญาคนส าคัญ 
 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก       3 (3-0-6) 
IP321   History of Eastern Philosophy 
  มโนทัศน์และแนวคิดส าคัญของปรัชญาตะวันออก ปัญหาทางอภิปรัชญา จริยศาสตร์ และเทววิทยา 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับบริบทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงปรัชญาของไทย 
   
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology 
  มโนทัศน์ส าคัญในอภิปรัชญาและญาณวิทยา อาทิ มโนทัศน์เร่ืองความจริง ความเป็นจริง 
ปรากฏการณ์   ความเหตุเป็นผล นิยามของความรู้ ท่ีมาของความรู้ การอ้างเหตุผลสนับสนุน และขอบเขตของ
ความรู้ 
 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน 
ปก.222 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง     3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
  แนวคิดและหลักการท่ีส าคัญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย 
   
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย     3 (3-0-6) 
IP223   Thai Legal and Judicial System 

พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยสมัยใหม่ และการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย
ไทยกับระบบกฎหมายท่ีส าคัญของประเทศอ่ืนๆ  
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  มโนทัศน์และแนวคิดส าคัญของปรัชญาตะวันออก ปัญหาทางอภิปรัชญา จริยศาสตร์ และเทววิทยา 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับบริบทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงปรัชญาของไทย 
   
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology 
  มโนทัศน์ส าคัญในอภิปรัชญาและญาณวิทยา อาทิ มโนทัศน์เร่ืองความจริง ความเป็นจริง 
ปรากฏการณ์   ความเหตุเป็นผล นิยามของความรู้ ท่ีมาของความรู้ การอ้างเหตุผลสนับสนุน และขอบเขตของ
ความรู้ 
 
สสาาขขาากกาารรเเมมืือองง  กกฎฎหหมมาายย  แแลละะสสิิททธธิิมมนนุุษษยยชชนน 
ปก.222 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง     3 (3-0-6) 
IP222 Introduction to Administrative Law 
  แนวคิดและหลักการท่ีส าคัญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระท าทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย 
   
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย     3 (3-0-6) 
IP223   Thai Legal and Judicial System 

พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยสมัยใหม่ และการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย
ไทยกับระบบกฎหมายท่ีส าคัญของประเทศอ่ืนๆ  
 
 
 
 

ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 
IP323   Approaches in Comparative Politics 
  แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบระบอบเผด็จการ                         
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ ท่ีส าคัญของโลก 
  
ปก.324 การเมืองโลก          3 (3-0-6) 
IP324   Global Politics 

แนวคิดและแนวการศึกษาท่ีส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาต้ังแต่การเกิดระบบ
รัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย 
 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน               3 (3-0-6) 
IP325 Human Rights 

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมุมมองเชิงปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ การก่อ
ตัวของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมท้ังข้อถกเถียงระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอ่ืนๆ เก่ียวกับความเป็นสากล
ของแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
  
สสาาขขาาเเศศรรษษฐฐศศาาสสตตรร์์ 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง       3 (3-0-6) 
IP224   Intermediate Microeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน 
  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภค
กับความเส่ียง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้าง
และพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบ้ืองต้น การก าหนดราคาปัจจัยภายใต้ดครงสร้างตลาด
สินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่างๆ ดุลยภาพท่ัวไป และทฤษฎีเก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด 
   
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง       3 (3-0-6) 
IP225   Intermediate Macroeconomics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.200 เศรษฐศาสตร์มหภาคพ้ืนฐาน 
  แบบจ าลองดุลยภาพ ร่วมในตลาดเงิน  ตลาดผลผลิต  และตลาดเงินตราต่ างประเทศ                      
การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวล
รวมในระบบเสรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์     
มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
IP330   Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน 
  พีชคณิตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น สหสัมพันธ์ (Correlation) และสมการ
ถดถอย (Regression) เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน         3 (3-0-6) 
IP331   Basic Econometrics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราห์
แบบจ าลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS 
และการตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLs ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีตัวแปร
อิสระหน่ึงตัวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิง
ต่างๆ ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata, SPSS, หรือ Eviews 
 
 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

 การเปล่ียนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิสัญญาบาวร่ิง
จนถึงปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของ
เศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่มพลังทางการเมืองในการก่อรูปและกหนดทิศ
ทางการเปล่ียนแปปลงของประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
และนโยบายเศรษฐกิจไทย 
   
ววิิชชาาบบัังงคคัับบดด้้าานนภภาาษษาา 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับกลาง เพ่ือสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด                    
และเน้ือหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
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ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์    3 (3-0-6) 
IP330   Mathematical and Statistical Techniques in Economics 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน 
  พีชคณิตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น สหสัมพันธ์ (Correlation) และสมการ
ถดถอย (Regression) เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน         3 (3-0-6) 
IP331   Basic Econometrics 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราห์
แบบจ าลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS 
และการตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLs ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีตัวแปร
อิสระหน่ึงตัวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิง
ต่างๆ ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata, SPSS, หรือ Eviews 
 
 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
IP332 Contemporary Thai Economy 

 การเปล่ียนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิสัญญาบาวร่ิง
จนถึงปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของ
เศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่มพลังทางการเมืองในการก่อรูปและกหนดทิศ
ทางการเปล่ียนแปปลงของประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
และนโยบายเศรษฐกิจไทย 
   
ววิิชชาาบบัังงคคัับบดด้้าานนภภาาษษาา 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3 (3-0-6) 
IP230  Academic English Reading and Writing 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับกลาง เพ่ือสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด                    
และเน้ือหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

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

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

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง จากส่ือท่ีหลากหลาย และ
กิจกรรมการพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ซ่ึงประกอบไปด้วย การท างานคู่ และงานกลุ่ม การอภิปรายในช้ันเรียน และการ
น าเสนองาน 
 
ววิิชชาาเเลลืืออกก 
ปก.346  สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ      3 (3-0-6) 
IP346  Aesthetics and Philosophy of Art 

ปัญหาเร่ืองความงาม การตัดสินงานศิลปะ มโนทัศน์ทางศิลปะ โดยเน้นมโนทัศน์ว่าด้วยศิลปะ ท่ี
เปล่ียนแปลงต้ังแต่ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงศิลปะในฐานะงานสร้างสรรค์ส่ิงใหม่โดย
ศึกษาจากนักคิดและ       สกุลทางศิลปะท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
 
ปก.347  รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
IP347  Philosophical Foundation of Modernity 

แนวคิดและประเด็นทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดข้ึนของสภาวะสมัยใหม่ เช่น แนวคิดมนุษยนิยม            
การแบ่งแยกพ้ืนท่ีส่วนตัวและสาธารณะ สิทธิมนุษยชน การใช้เหตุผล การรับรู้เวลา การแบ่งแยกร่างกายกับ
จิตใจ การก าเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น 
 
ปก.348  ปรัชญากฎหมาย         3 (3-0-6) 
IP348  Legal Philosophy 

ความหมายและลักษณะส าคัญของปรัชญากฎหมาย พัฒนาการของทางความคิดของปรัชญา
กฎหมายในโลกตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับปรัชญากฎหมาย รวมท้ังปรัชญากฎหมายของ
ไทย 
 
ปก.349 ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   3 (3-0-6) 
IP349  Social Movements and Democratic Politics 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีน าไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.356 การเมืองกับศาสนา         3 (3-0-6) 
IP356   Politics and Religion 

 บทบาทของศาสนาท่ีมีผลต่อรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ    
วิวาทะร่วมสมัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ 

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

 ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญจากยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน เช่น เพลโต อริสโตเติล มาคีอา
เวลลี ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีน าไปสู่การเกิดแนวคิดดังกล่าว 
 
ปก. 358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ           3 (3-0-6) 
IP 358 Comparative Democracy 
  แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตยและ
หลักนิติธรรมในประเทศท่ีส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
   
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                 3 (3-0-6) 
IP359   Economics of Public policy 
  แนวคิดและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย ประสิทธิภาพและความล้มเหลว
ของตลาด เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ และหัวข้อ
เฉพาะทางนโยบายสาธารณะ 
   
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ      3 (3-0-6) 
IP366   Public Administration and Organizational Studies 
  พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบด้ังเดิม
และแบบหลังสมัยใหม่ 
 
ปก.367 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      3 (3-0-6) 
IP367  General Principles of Civil and Commercial Law 
  หลักท่ัวไปท่ีปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และ
หน้ีโดยใช้แนวทางการศึกษาท้ังในแง่เน้ือหาของหลักการและในแง่การสึกษาเน้ือหาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบกฎหมายท่ีส าคัญ  
 
 
 



-125-

 
ปก.356 การเมืองกับศาสนา         3 (3-0-6) 
IP356   Politics and Religion 

 บทบาทของศาสนาท่ีมีผลต่อรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ    
วิวาทะร่วมสมัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ 

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

 ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญจากยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน เช่น เพลโต อริสโตเติล มาคีอา
เวลลี ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีน าไปสู่การเกิดแนวคิดดังกล่าว 
 
ปก. 358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ           3 (3-0-6) 
IP 358 Comparative Democracy 
  แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตยและ
หลักนิติธรรมในประเทศท่ีส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
   
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                 3 (3-0-6) 
IP359   Economics of Public policy 
  แนวคิดและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย ประสิทธิภาพและความล้มเหลว
ของตลาด เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ และหัวข้อ
เฉพาะทางนโยบายสาธารณะ 
   
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ      3 (3-0-6) 
IP366   Public Administration and Organizational Studies 
  พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคัญทางการบริหารรัฐกิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบด้ังเดิม
และแบบหลังสมัยใหม่ 
 
ปก.367 หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      3 (3-0-6) 
IP367  General Principles of Civil and Commercial Law 
  หลักท่ัวไปท่ีปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และ
หน้ีโดยใช้แนวทางการศึกษาท้ังในแง่เน้ือหาของหลักการและในแง่การสึกษาเน้ือหาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบกฎหมายท่ีส าคัญ  
 
 
 

ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
IP368   Modern Thai Business History 
  พัฒนาการของธุรกิจไทยสมัยใหม่นับแต่สนธิสัญญาบางวร่ิงจนถึงปัจจุบัน ภายใต้บริบททาง
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ปก.369  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
IP369    International Political Economy 

ทศ แนวคิดทฤษฎีท่ีส าคัญรเมืองระหว่างประเรากฐานทางประวัติศาสตร์ของวิชาเศรษฐกิจกา  ความ
เปล่ียนแปลงในระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ความสัมพันธ์ทางอ านาจและกระบวนการ
ต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงประเด็นการเคล่ือนย้ายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตข้ามเขตแดนของรัฐชาติ  

 
ปก.376  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    3 (3-0-6) 
IP376    Natural Resources and Environmental Economics 
  แนวคิดการจัดการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการรับมือกับสภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม พันธะกรณีระหว่างประเทศในการจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภาวะสภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง การพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ปัญหาเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆรวมไปถึงเคร่ืองทางด้านนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในระดับชุมชน 
 
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
IP377 Basic Institutional Economics 
  พัฒนาการของแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน ท้ังเศรษฐศาสตร์สถาบันแนววิวัฒนาการ และ
เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ บทบาทของสถาบันท่ีมีผลต่อการก่อรูปของแรงจูงใจของปัจเจกชน ท้ังสถาบันท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการของสถาบัน รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนและสถาบันทางสังคม โดยเน้นไปท่ีสถาบันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล 
สัญญาทางธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อพฤติกรรมของปัจเจกชน 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
IP378   Introduction to International Development 
  แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนับต้ังแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็น
ต้นมา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาใน
ประเทศกาลังพัฒนา อภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาของโครงการพัฒนาในแง่
ของการบริหารจัดการโครงการและผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รับความ
ช่วยเหลือ 
 
ปก.379  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม   3 (3-0-6) 
IP379  Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
 แแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม 
   
ปก.386  ศิลปะกับสังคม         3 (3-0-6) 
IP386  Art and Society  
  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ กับบริบททางสังคม โดยเน้นศิลปะและสังคมร่วมสมัย 
  
ปก.387  จีนร่วมสมัย          3 (3-0-6) 
IP387  Contemporary China 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบันบทบาทของจีนในเวทีโลก 
รวมท้ังความท้าทายท่ีจีนต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 
ปก.388  ญ่ีปุ่นร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมญ่ีปุ่นนับต้ังแต่ยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง 1945 ระบบนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจของญ่ีปุ่น ระบบการเมืองและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สวัสดิการ การศึกษาของญ่ีปุ่น และความสัมพันธ์ทางสังคม 
 
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียหลังได้เอก
ราชจนถึงปัจจุบัน บทบาทของอินเดียในเวทีโลก และนัยต่อประเทศไทย 
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ปก.378  การพัฒนาระหว่างประเทศเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
IP378   Introduction to International Development 
  แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนับต้ังแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็น
ต้นมา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาใน
ประเทศกาลังพัฒนา อภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาของโครงการพัฒนาในแง่
ของการบริหารจัดการโครงการและผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รับความ
ช่วยเหลือ 
 
ปก.379  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม   3 (3-0-6) 
IP379  Business Ethics and Corporate Social Responsibility 
 แแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม 
   
ปก.386  ศิลปะกับสังคม         3 (3-0-6) 
IP386  Art and Society  
  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ กับบริบททางสังคม โดยเน้นศิลปะและสังคมร่วมสมัย 
  
ปก.387  จีนร่วมสมัย          3 (3-0-6) 
IP387  Contemporary China 
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบันบทบาทของจีนในเวทีโลก 
รวมท้ังความท้าทายท่ีจีนต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 
ปก.388  ญ่ีปุ่นร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP388 Contemporary Japan 

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมญ่ีปุ่นนับต้ังแต่ยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจหลัง 1945 ระบบนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจของญ่ีปุ่น ระบบการเมืองและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สวัสดิการ การศึกษาของญ่ีปุ่น และความสัมพันธ์ทางสังคม 
 
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย         3 (3-0-6) 
IP389 Contemporary India 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียหลังได้เอก
ราชจนถึงปัจจุบัน บทบาทของอินเดียในเวทีโลก และนัยต่อประเทศไทย 
 

ปก.396 อาเซียนศึกษา         3 (3-0-6) 
IP396  ASEAN Studies 
  สภาพการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
และปัจจัยท่ีน าไปสู่การก่อต้ังสมาคมอาเซียนใน ค .ศ.1967 บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการ

ยุคเมืองและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การขยายจ านวนประเทศสมาชิกใน ใน
ภูมิภาค การขยายจ านวนประเทศสมาชิก ในยุคหลังสงครามเย็นปัญหาและความท้าทายในการบูรณาการ
อาเซียน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอ านาจภายนอก 
   
ปก.397 บูรณาการยุโรป         3 (3-0-6) 
IP397   European Integration 
  สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปัจจัยท่ีน าไปสู่
การบูรณาการยุโรป การขยายจ านวนสมาชิกและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความพยายามในการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศและความม่ันคงร่วมกัน รวมท้ังบทบาทของสหภาพยุดรปในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ     3 (3-0-6) 
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries  
  โครงสร้างเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศท่ีด าเนินนโยบายรัฐสวัสดิการท้ังในอดีตและ
ปัจจุบันเง่ือนไขการพัฒนาสู่ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางการด าเนินนโยบาย การท้าทายของกลุ่มต่อต้าน
นโยบายรัฐสวัสดิการ โดยศึกษาผ่านกรอบวิเคราะห์ทางการเมืองเปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศ 

 
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก        3 (3-0-6) 
IP399  Global Justice 
  ามประเด็นเร่ืองความยุติธรรมท่ีส าคัญของประชาคมโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยากจน และ คว
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

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

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

 ประวัติและแหล่งท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ 
เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต สัญชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง

-128-

อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงคราม อาชญากรรมทางสงคราม ความเป็นกลาง การ
ก่อการร้ายและตัวประกัน 
 
ปก.448  กฎหมายกับการปกครองท้องถ่ิน      3 (3-0-6) 
IP448   Law and Local Government 
  รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถ่ิน การกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส อังกฤษ เป็นต้น 
 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) 
IP449   Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
  แนวโน้มในปัจจุบันและในอนาคตขององค์ความรู้ ระบบและองค์กรต่างๆ ในกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของไทย การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ประสิทธิภาพของกฎหมายใน
ด้านการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงอุปสรรคและความส าเร็จอันเกิดข้ึนจากระบบกฎหมาย หลักเกณฑ์ในทาง
กฎหมายและบุคลากร ในวิชาชีพทางกฎหมาย 
   
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง     3 (3-0-6) 
IP456 Seminar on Legal and Political Issues 
  สัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองท่ีส าคัญในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นประเด็นภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง        3 (3-0-6) 
IP457   Urban economics 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเมืองและการพัฒนาเมืองตัวแบบการพัฒนาเมือง ใน
ประเทศต่างๆ การวางแผนการพัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของเมืองในต่างประเทศและ
ไทย  ท่ีต้ัง (location) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกท่ีต้ัง (location choices) ท่ีมีผลต่อการ
ก่อรูปของเมือง อิทธิพลของตลาดท่ีมีผลต่อการพัฒนาเมืองค่าเช่าท่ีดินและนโยบายการใช้ท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย
ในเขตเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเมือง ปัญหาเฉพาะของเมือง และนโยบายและแผนพัฒนาเมืองใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย  

 
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก    3 (3-0-6) 
IP458   East Asian Economic Development 
  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East Asian Development Model) บทบาท
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อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงคราม อาชญากรรมทางสงคราม ความเป็นกลาง การ
ก่อการร้ายและตัวประกัน 
 
ปก.448  กฎหมายกับการปกครองท้องถ่ิน      3 (3-0-6) 
IP448   Law and Local Government 
  รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถ่ิน การกระจายอ านาจสู่องค์การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส อังกฤษ เป็นต้น 
 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) 
IP449   Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects 
  แนวโน้มในปัจจุบันและในอนาคตขององค์ความรู้ ระบบและองค์กรต่างๆ ในกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของไทย การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ประสิทธิภาพของกฎหมายใน
ด้านการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงอุปสรรคและความส าเร็จอันเกิดข้ึนจากระบบกฎหมาย หลักเกณฑ์ในทาง
กฎหมายและบุคลากร ในวิชาชีพทางกฎหมาย 
   
ปก.456  สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง     3 (3-0-6) 
IP456 Seminar on Legal and Political Issues 
  สัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองท่ีส าคัญในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นประเด็นภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง        3 (3-0-6) 
IP457   Urban economics 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเมืองและการพัฒนาเมืองตัวแบบการพัฒนาเมือง ใน
ประเทศต่างๆ การวางแผนการพัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของเมืองในต่างประเทศและ
ไทย  ท่ีต้ัง (location) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกท่ีต้ัง (location choices) ท่ีมีผลต่อการ
ก่อรูปของเมือง อิทธิพลของตลาดท่ีมีผลต่อการพัฒนาเมืองค่าเช่าท่ีดินและนโยบายการใช้ท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย
ในเขตเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเมือง ปัญหาเฉพาะของเมือง และนโยบายและแผนพัฒนาเมืองใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย  

 
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก    3 (3-0-6) 
IP458   East Asian Economic Development 
  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East Asian Development Model) บทบาท

และนโยบายของรัฐในการพัฒนา บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในการสร้างเครือข่ายการผลิตในเอเชีย
ตะวันออก ลักษณะเด่นของตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก และปัญหาของตัวแบบดังกล่าว 
 
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา     3 (3-0-6) 
IP459   Seminar on Economic and Developmental Issues 
  สัมมนาในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาท่ีส าคัญในปัจจุบัน เช่น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ความยากจน การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน เป็นต้น  
 
ปก.466  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน     3 (3-0-6) 
IP466  Seminar on Contemporary Human Rights Issues 

 สัมมนาประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น นโยบายรัฐสวัสดิการ รัฐปาลฆาต 
สถานการณ์       ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ สุขภาวะและสวัสดิการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

 
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี     3 (3-0-6) 
IP467   Global History of Gender and Sexuality 
  สตร์ของเพศสภาพและเพศวิถีท้ังในโลกตะวันตกและตะวันออก รวมท้ังเพศสภาพและเพศวิถีใน
บริบทของสังคมไทย 
 
ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก        3 (3-0-6) 
IP468   Seminar on Global Issues 

 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลกท่ีมนุษยชาติก าลังเผชิญในปัจจุบัน เช่น ความยากจน ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

 
ปก.469 ปรัชญาสตรี            3 (3-0-6) 
IP469   Philosophy of Women 

ความคิดส าคัญทางสตรีนิยมในปรัชญา และประเด็นปัญหาส าคัญของสตรี อาทิ ปิตาธิปไตย  
การกดข่ี และธรรมชาติของสตรี เป็นต้น 

 
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    3 (3-0-6) 
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities 
  การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์  ท้ังน้ีข้ึนอยู่
กับข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา โดยส ารวจองค์ความรู้และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อดังกล่าว 
 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP477  Philosophy of Social Sciences 

ข้อถกเถียงส าคัญในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมและการกระท า
ของมนุษย์ วิธีวิทยาของสังคมศาสตร์ และการอธิบายและการท านายปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
ปก.478  เศรษฐมิติข้ันกลาง         3 (3-0-6) 
IP.478   Intermediate Econometrics 
  วิธีการทางเศรษฐมิติในกรณีของสมการถดถอยท่ีไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Regression 
Model) เศรษฐมิติท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) และข้อมูลหลายหน่วยส ารวจท่ีมีการเรียงตามเวลา (Panel Data) ศึกษาแบบจ าลองท่ีมีตัวเลือก
หลายตัวเลือก (Qualitative Choice Model) และการใช้เทคนิคดังกล่าวเพ่ือจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata EViews 
  
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
  แนวคิดและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบทบาทของภาครัฐและนโยบายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศอันส่งผล
ให้เกิดลักษณะเฉพาะของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจท่ีแตกต่างตามบริบทแวดล้อมในแต่
ละประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น และไทย เป็นต้น ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงลักษณะและโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 รวมถึง
รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์        3 (3-0-6) 
IP486 Philosophy and Film 

 ประเด็นส าคัญทางปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น ความจริง ความรู้ ภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ซ่ึงถูก
น าเสนอผ่านภาพยนตร์ การวิพากษ์ภาพยนต์บนพ้ืนฐานปรัชญา ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญาภาพยนต์ เช่น 
ความเป็นอัตวิสัย-วัตถุวิสัย การสัมผัสรับรู้ 

 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 
  ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังวิวาทะ
ระหว่างส านักคิดต่าง ๆ 
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ปก.477  ปรัชญาสังคมศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP477  Philosophy of Social Sciences 

ข้อถกเถียงส าคัญในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมและการกระท า
ของมนุษย์ วิธีวิทยาของสังคมศาสตร์ และการอธิบายและการท านายปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
ปก.478  เศรษฐมิติข้ันกลาง         3 (3-0-6) 
IP.478   Intermediate Econometrics 
  วิธีการทางเศรษฐมิติในกรณีของสมการถดถอยท่ีไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Regression 
Model) เศรษฐมิติท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) และข้อมูลหลายหน่วยส ารวจท่ีมีการเรียงตามเวลา (Panel Data) ศึกษาแบบจ าลองท่ีมีตัวเลือก
หลายตัวเลือก (Qualitative Choice Model) และการใช้เทคนิคดังกล่าวเพ่ือจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Stata EViews 
  
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-6) 
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia 
  แนวคิดและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบทบาทของภาครัฐและนโยบายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศอันส่งผล
ให้เกิดลักษณะเฉพาะของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจท่ีแตกต่างตามบริบทแวดล้อมในแต่
ละประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น และไทย เป็นต้น ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงลักษณะและโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 รวมถึง
รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
 
ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์        3 (3-0-6) 
IP486 Philosophy and Film 

 ประเด็นส าคัญทางปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น ความจริง ความรู้ ภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ซ่ึงถูก
น าเสนอผ่านภาพยนตร์ การวิพากษ์ภาพยนต์บนพ้ืนฐานปรัชญา ความรู้เบ้ืองต้นทางปรัชญาภาพยนต์ เช่น 
ความเป็นอัตวิสัย-วัตถุวิสัย การสัมผัสรับรู้ 

 
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน   3 (3-0-6) 
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present 
  ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังวิวาทะ
ระหว่างส านักคิดต่าง ๆ 

 
 
 

ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองต้น       3 (3-0-6) 
IP488  Introduction of Agriculture Economics 
  บททาทของภาคการเกษตรท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของเศรษฐกิจการเกษตรไทย การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการบริโภคและผลิตสินค้าเกษตร (อุปสงคืและอุปทาน) ตลาดและราคา
สินค้าเกาตร ธุรกิจเกษตร การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ และนโยบายการเกษตรกับบริบททาง
เศรษฐศาสตร์และการเมือง 
 
ปก.489  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม       3 (3-0-6) 
IP489  Economics of Innovation 
  ภาพรวมการศึกษานวัตกรรมนับต้ังแต่ชุมปิเตอร์เป็นต้นมา การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและพล
วัตรของอุตสาหกรรม มิติทางเศรษฐศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ตลาดของเทคโนโลยี การแพร่กระจายของ
เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นต่างๆในแนวคิดระบบนวัตกรรมรวมถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐมหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจในบริบทของระบบนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมในระดับต่างๆ (ระบบ
นวัตกรรมท้องถ่ิน ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบนวัตกรรมรายสาขา) ระบบเครือข่ายนวัตกรรม ระบบ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ฯลฯ 
 
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative  Research    

ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผ่านการฝึกปฏิบัติ ต้ังแต่การก าหนดค าถามการ
วิจัย การต้ังสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
การวิเคราะห์ ตีความข้อมูล การน าเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย  

 
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ               3 (3-0-6) 
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research  

ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการฝึกปฏิบัติ นับต้ังแต่การก าหนดค าถาม
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ การท างาน
ภาคสนาม การจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม จริยธรรมในการวิจัย การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
ปก498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน      3 (3-0-6) 
IP498 Economics of Money and Financial Markets 
  บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ทฤษฎี
และนโยบายการเงินเบ้ืองต้น ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปล่ียน บทบาท



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเงินท่ีส าคัญและเก่ียวโยงกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
   
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 

ประเด็นส าคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย อาทิ ความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สถานะความรู้ของวิทยาศาสตร์ ลักษณะค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และภาพ
ของความเป็นจริงท่ีเป็นผลมาจากการเกิดข้ึนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์                                                                  3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics  
 หลักเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการองค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน พฤติกรรมของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกมและการ
ประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีส าคัญและเก่ียวโยงกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท       3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ท่ีส าคัญในการพัฒนาเมืองและชนบท รูปแบบ แนวทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิธีการในการพัฒนาเมืองและชนบทในบริบทต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ การ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีมาจากการพัฒนารวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง
และชนบท แนวโน้ม ทิศทางของการพัฒนาเมืองและชนบท 
 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น               3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 
(วิชาท่ีต้องสอบผ่าน: ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง และ ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง) 

ความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ             
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฏี
การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 
(Prerequisite: IP224 Intermediate Microeconomics and IP225 Intermediate Macroeconomics) 
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ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเงินท่ีส าคัญและเก่ียวโยงกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
   
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์        3 (3-0-6) 
IP499 Philosophy of Science 

ประเด็นส าคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย อาทิ ความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สถานะความรู้ของวิทยาศาสตร์ ลักษณะค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และภาพ
ของความเป็นจริงท่ีเป็นผลมาจากการเกิดข้ึนของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
 
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์                                                                  3 (3-0-6) 
IP546 Applied Industrial Economics  
 หลักเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการองค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน พฤติกรรมของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกมและการ
ประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีส าคัญและเก่ียวโยงกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท       3 (3-0-6) 
IP547 Urban and Rural Development 

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ท่ีส าคัญในการพัฒนาเมืองและชนบท รูปแบบ แนวทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิธีการในการพัฒนาเมืองและชนบทในบริบทต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ การ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีมาจากการพัฒนารวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง
และชนบท แนวโน้ม ทิศทางของการพัฒนาเมืองและชนบท 
 
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น               3 (3-0-6) 
IP548 Introduction of International Economics 
(วิชาท่ีต้องสอบผ่าน: ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง และ ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง) 

ความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ             
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฏี
การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ การก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 
(Prerequisite: IP224 Intermediate Microeconomics and IP225 Intermediate Macroeconomics) 
 
 
 

ปก.550 รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก                 3 (3-0-6) 
IP 550 Welfare State Studies in Global Film       
 การศึกษากรอบแนวคิดรัฐสวัสดิการ อันประกอบด้วย มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง และ 
มุมมองทางสังคม ผ่านส่ือภาพยนตร์ จากหลากหลายประเทศโดยเน้นการให้ศึกษาผ่านกรอบการตีความผ่าน 
ตัวบท การแสดง และบริบทแวดล้อมในการผลิตส่ือน้ันเพ่ือสะท้อนมุมมองด้านรัฐสวัสดิการ 
 The studies of sociology , politics  and economics of welfare state vis Global film , the 
course will utilize hermeneutic approach from textual analysis, performance studies and 
contextual analysis to understand the aspect of welfare state 
 
ปก.551 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความย่ังยืน                                                                                             3 (3-0-6) 
IP 551 Economics of sustainability  
 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์ในประเด็นด้านความย่ังยืน ทฤษฏีการพัฒนาแบบด้ังเดิมและ            
กรอบแนวคิดการพัฒนาทางเลือก แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม               เช่น เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสีน ้ าเงิน ประเด็นด้านพลังงาน และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นโยบายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 Theories and practices of economics related to sustainability; classic economic development 
theories and alternative development frameworks; concepts and debates associated with 
sustainable development; key economic, social and environment issues, such as green and blue 
economy, energy, and climate change; and economic policies and regulations for sustainable 
development  
  
 ภภาาคคนนิิพพนนธธ์์แแลละะกกาารรฝฝึึกกภภาาคคปปฏฏิิบบััตติิ 
ปก. 500 การฝึกปฏิบัติงาน                                     3  (ฝึ กภาคสนาม  135  ช่ั ว โม ง/ภาค
การศึกษา)    
IP 500 Internship  
  การฝึกงานในองค์กรหรือลงพ้ืนท่ีศึกษาประเด็นทางสังคมท่ีส าคัญ ภายใต้การควบคุมและแนะน า
ของอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษามีความทันโลก มีส านึกรับผิดชอบ มีความสามารถในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
มีความซาบซ้ึงในสุนทรียะ มีความสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่ม และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
 
ปก.501  ภาคนิพนธ์ 1            2  
IP501    Research Paper 1 
  เขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ โดยรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและน ามา
สร้างกรอบแนวคิดภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึษา หัวข้อสารนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในสาขาวิชาน้ัน และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ 
 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2            4  
IP502    Research Paper 2 
  เขียนภาคนิพนธ์ในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจจาการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทาง
วิชาการ 
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ปก.502  ภาคนิพนธ์ 2            4  
IP502    Research Paper 2 
  เขียนภาคนิพนธ์ในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจจาการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผลงานจะต้องน าเสนอในรูปแบบมาตรฐานทาง
วิชาการ 
   
 
 

ภาค.......................ปีการศึกษา...............................................                      หลักสูตร   2561 
แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ 
ช่ือนักศึกษา (นาย,นางสาว)..........................................................................เลขทะเบียน........................................  
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา........................................................................รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา............. .......................... 
วิชาโท 1 .......................................................................วิชาโท 2 .................................... ......................................... 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

1.วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนท่ี 1 จ านวน  21 หน่วยกิต 
โดยแบ่งเป็นบังคับ 9 หน่วยกิต (เคร่ืองหมาย * เป็นวิชา
บังคับ) 
และนักศึกษาต้องเลือก 12 หน่วยกิต ท้ังน้ีวิชาต้องคลอบ
คลุมท้ังหมวด 4 หมวด 

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

1.TU100 * 3     2.2.1 สาขาปรัชญา ได้แก่  IP220, IP221, IP320,  
IP321,IP322 
 2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ได้แก่  IP222, IP223, IP323, IP324,IP325 
 2.2.3 สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  IP224, IP225, 

IP330, IP331, IP332 

2.TU101 3    
3.TU109 3    
หมวดภาษา 
1.TU050 * 0    
2.TU105 * 3    
3.TU104 * 3    1.IP……. 3    
4.TU106 3    2.IP……. 3    
หมวดมนุษยศาสตร์ 3.IP……. 3    
1. TU102 3    4.IP……. 3    
2. TU108 3    5.IP……. 3    
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6.IP……. 3    
1. TU103 3    7.IP……. 3    
2. TU107 3    8.IP……. 3    
1.2 วิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนท่ี 2 จ านวน  9 หน่วยกิต 9.IP……. 3    
1.TU………. 3    10.IP…… 3    
2.TU………. 3    2.3 วิชาบังคับด้านภาษา 9 หน่วยกิต 
3.TU………. 3    1.IP230 3    
2.วิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต 2.IP231 3    
2.1 วิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 3.IP232 3    
1.IP100 3     
2.IP101 3    
3.IP102 3    
4.IP103 3    
5.IP200 3    
 

 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

2.4 วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
IP346,  IP347, IP348,IP349, IP356, IP357, IP358, 
IP359, IP366 ,IP367, IP368,IP369, IP376, IP377 
IP378, IP379, IP386, IP387, IP388, IP389, IP396, 
IP397, IP398, IP399, IP446,IP447, IP448, IP449, 
IP4 5 6 , IP4 5 7 , IP4 5 8 ,  IP4 5 9 ,  IP4 6 6 , IP4 6 7 , 
IP468, IP469, IP476, IP477, IP478, IP479, IP486, 
IP487 IP488, IP489, IP496,IP497,IP498, IP499, 
IP546, IP547, IP548 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 
 

ลงนาม.................................................................... 
(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

 
 

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
สอบได้ครบตามเง่ือนไขหลักสูตรปริญญาตรี 
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หหน่วยกิต 
ค่าระดับเฉล่ียสะสม (GPA)…………………..... 
วิชาเอก................................................................... 
วิชาโท 1.................................................................. 
วิชาโท 2.................................................................. 
เกียรตินิยมอันดับ................................................... 
 
 

ลงนาม...................................................... 
(เจ้าหน้าท่ี) 

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

 

1.IP……. 3    
2.IP……. 3    
3.IP……. 3    
4.IP……. 3    
5.IP……. 3    
2.5 ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ   
1.IP500 3    
2.IP501 2    
3.IP502 4    
3. วิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
1……… 3    
2……… 3    
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

2.4 วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
IP346,  IP347, IP348,IP349, IP356, IP357, IP358, 
IP359, IP366 ,IP367, IP368,IP369, IP376, IP377 
IP378, IP379, IP386, IP387, IP388, IP389, IP396, 
IP397, IP398, IP399, IP446,IP447, IP448, IP449, 
IP4 5 6 , IP4 5 7 , IP4 5 8 ,  IP4 5 9 ,  IP4 6 6 , IP4 6 7 , 
IP468, IP469, IP476, IP477, IP478, IP479, IP486, 
IP487 IP488, IP489, IP496,IP497,IP498, IP499, 
IP546, IP547, IP548 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 
 

ลงนาม.................................................................... 
(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

 
 

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

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
สอบได้ครบตามเง่ือนไขหลักสูตรปริญญาตรี 
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หหน่วยกิต 
ค่าระดับเฉล่ียสะสม (GPA)…………………..... 
วิชาเอก................................................................... 
วิชาโท 1.................................................................. 
วิชาโท 2.................................................................. 
เกียรตินิยมอันดับ................................................... 
 
 

ลงนาม...................................................... 
(เจ้าหน้าท่ี) 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOLARSHIP

ทุนการศึกษา
วิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำาปาง
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ทุนการศึกษา 
1.ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
คุณสมบัติ  
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา- มารดา รวมกันไม่เกิน 360,000.-บาทต่อปี 
โดยไม่หักหน้ีสิน 
 3. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
 4. ต้องได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ ากว่า 1.90 (คะแนนเฉล่ียล่าสุด/ภาคล่าสุด) นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5. ไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย 
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนท่ัวไป) 
 เป็นเงินทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว น ามาจัดสรร
เป็นทุนการศึกษาตามความเหมาะสม  

คุณสมบัติ  
1 .เป็น ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ  วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีโดย
ไม่หักหน้ีสิน 
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภท
ต่อเน่ือง รวมท้ังนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน 
ยกเว้น ทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาหรือทุนประเภทรางวัลประกวด 
4. ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.00  (นศ.ช้ันปีท่ี 1 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย) 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่
เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
6. เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนท่ีให้แก่ผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  หรือทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณา 
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ทุนการศึกษา 
1.ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
คุณสมบัติ  
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา- มารดา รวมกันไม่เกิน 360,000.-บาทต่อปี 
โดยไม่หักหน้ีสิน 
 3. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
 4. ต้องได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ ากว่า 1.90 (คะแนนเฉล่ียล่าสุด/ภาคล่าสุด) นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5. ไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ท่ีมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย 
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนท่ัวไป) 
 เป็นเงินทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว น ามาจัดสรร
เป็นทุนการศึกษาตามความเหมาะสม  

คุณสมบัติ  
1 .เป็น ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ  วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีโดย
ไม่หักหน้ีสิน 
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภท
ต่อเน่ือง รวมท้ังนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน 
ยกเว้น ทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาหรือทุนประเภทรางวัลประกวด 
4. ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.00  (นศ.ช้ันปีท่ี 1 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย) 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่
เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
6. เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนท่ีให้แก่ผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  หรือทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ท้ังน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณา 

 
 
 

3.ทุนมูลนิธิอากอนชู 
 เป็นเงินทุนการศึกษาท่ีมูลนิธิอากอนชูได้มอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

คุณสมบัติ  
 1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ช้ันปีท่ี 1-4  

2. ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนๆ (ยกเว้น ทุนกู้ยืมฯ โครงการเรียนดีชนบท /
โครงการช้างเผือก / กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์ ประเภททุนบางส่วนและทุนต่อเน่ืองท่ี
ได้รับจากโรงงเรียนเดิม) หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

3. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกท าโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา โดยไม่หักหน้ีสินรวมกันแล้วไม่เกิน 

300,000 บาทต่อปี 
 
4.ทุนนรนิต เศรษฐบุตร 
 ทุ ก ปี ก อ ง ทุ น น ร นิ ต  เศ ร ษ ฐ บุ ต ร  ไ ด้ ม อ บ ทุ น ก าร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 3 และมีผลการเรียนสูงสุด โดยพิจารณา
จากผลคะแนน GPA ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 1 ทุน 
 
5.ทุนจ้างนักศึกษาท างาน  
 รับสมัครนักศึกษาท่ีมีความประสงค์ท างานเป็นการท างานตามหน่วยงานต่าง ๆ ในอัตรา
ช่ัวโมงละ 40 บาท หรือเหมาจ่ายวันละ 240 บาท  
 
6.ทุนช่วยเหลือในกรณีพิเศษ  
 นักศึกษาท่ีมีความเดือดร้อนและความจ าเป็น  เช่น ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อันจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา นักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องขอรับ เงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้ท่ีคณะ 
 คุณสมบัติ 
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 2. หากในครอบครัวมีนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 1คน ฝ่ายการ
นักศึกษาจะช่วยเหลือเพียง 1 คนเท่าน้ัน  
 3. นักศึกษาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตประสบภัยพิบัติโดยมีประกาศจาก
หน่วยงานราชการว่าพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตภัยพิบัติ อุทกกภัย วาตภัย  
 4. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่ายฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับสถานศึกษาข้ันร้ายแรง 
หรือไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
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7. กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์  
 เป็นทุนประเภทต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือเป็นผู้สอบผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายหรือ เทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศไทย  
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญทางกายหรือใจท่ี
จะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา 
  3. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และให้ค ารับรองต่อกองทุนว่า จะต้ังใจศึกษาเล่า
เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนและมหาวิทยาลัยท่ี
ประกาศใช้อยู่ หรือท่ีจะประกาศใช้ใน อนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. รายได้รวมของครอบครัว (รายได้ของบิดาและมารดา หรือของผู้ปกครองปัจจุบัน
รวมกัน) ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี 
  2. เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ ท าตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน และ เป็นผู้ท่ีท ากิจกรรมด้านจิตอ าส าในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในลักษณะ
ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
   2.1 ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนโดยมีต าแหน่งต่างๆ ในกิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียน 
   2.2 ท ากิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนท่ีจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือภาคชุมชน  
 3. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ัน ม.4 – ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.50  
 4. ต้องเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ช้ันปีการศึกษาท่ี 1 และในระหว่างท่ีสมัครทุนของ
กองทุนท าบุญวันเกิดฯ น้ี ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ท้ังส้ิน 
 
8. รางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี  
 เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 แต่ละคณะท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุด   
ช้ันปีละ 1 คน  
 คุณสมบัติ 
 1.ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2    
ไม่ต ่ ากว่า 30 หน่วยกิต และมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน  
 2.ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2   
ไม่ต ่ ากว่า 66 หน่วยกิต และมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน  
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7. กองทุนท าบุญวันเกิดธรรมศาสตร์  
 เป็นทุนประเภทต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือเป็นผู้สอบผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายหรือ เทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศไทย  
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญทางกายหรือใจท่ี
จะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา 
  3. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และให้ค ารับรองต่อกองทุนว่า จะต้ังใจศึกษาเล่า
เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนและมหาวิทยาลัยท่ี
ประกาศใช้อยู่ หรือท่ีจะประกาศใช้ใน อนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. รายได้รวมของครอบครัว (รายได้ของบิดาและมารดา หรือของผู้ปกครองปัจจุบัน
รวมกัน) ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี 
  2. เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ ท าตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน และ เป็นผู้ท่ีท ากิจกรรมด้านจิตอ าส าในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในลักษณะ
ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
   2.1 ท ากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนโดยมีต าแหน่งต่างๆ ในกิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียน 
   2.2 ท ากิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนท่ีจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือภาคชุมชน  
 3. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ในช้ัน ม.4 – ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.50  
 4. ต้องเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ช้ันปีการศึกษาท่ี 1 และในระหว่างท่ีสมัครทุนของ
กองทุนท าบุญวันเกิดฯ น้ี ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ท้ังส้ิน 
 
8. รางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี  
 เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 แต่ละคณะท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุด   
ช้ันปีละ 1 คน  
 คุณสมบัติ 
 1.ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2    
ไม่ต ่ ากว่า 30 หน่วยกิต และมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน  
 2.ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2   
ไม่ต ่ ากว่า 66 หน่วยกิต และมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน  

3.ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของแต่ละคณะผู้มีหน่วยกิตสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 2   
ไม่ต ่ากว่า 102 หน่วยกิต และมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดแต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน  
 4. ในการสอบแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ค ่ากว่าระดับ C หรือ 60 คะแนน และต้องไม่ได้
ระกับยังใช้ไม่ได้  (U) 
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นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ? 
 การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ขบวนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดโดยต้นสังกัดของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก (สกอ.)  
 
นักศึกษาจะช่วยพัฒนาคณะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ? 
 

1.การน า PDCAมาใช้ในการท ากิจกรรมนักศึกษา ในการท ากิจกรรทุกคร้ังนักศึกษา
จะต้องด าเนินงานตามหลัก PDCA ซ่ึงประกอบด้วย 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี  
   1. Plan (วางแผน) การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยการก าหนด

ระยะเวลาของการท างาน เพ่ือเป็นการวางกรอบการท างานป้องกันไม่ให้การท างานเกิด
ความล่าช้าได้ และการดูวัตถุประสงค์ของงานว่างานท่ีท ามีวัตถุประสงค์อะไรเพ่ือให้งาน
น้ันเกิดความชัดเจน 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) การด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้แล้วปฏิบัติตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้งานน้ันเกิดความล่าช้า และยังเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของ
งานท่ีได้รับมอบหมายไว้ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การตรวจสอบการท างาน
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เรียบร้อยของงานท่ีได้ปฏิบัติแล้วเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล  

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานหลังจากงานเสร็จส้ินแล้ว เป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาดของงานท่ีท าเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับโครงการท่ีจะท าในปีต่อไป  
 
2.การประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมินการสอนอาจารย์     

ทุกท่านท่ีเข้าสอนในห้องเรียน และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ในทุก ๆ ภาค
การศึกษาจะมีการแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
วิชา เพ่ือท่ีจะได้น าผลการประเมินข้อเสนอแนะท่ีนักศึกษาได้ท าการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 3.ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ต้องรับการประเมินคุณภาพภายในทุกปี ซ่ึงในการประเมินคุณภาพน้ัน คณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
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นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ? 
 การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ขบวนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดโดยต้นสังกัดของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก (สกอ.)  
 
นักศึกษาจะช่วยพัฒนาคณะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร ? 
 

1.การน า PDCAมาใช้ในการท ากิจกรรมนักศึกษา ในการท ากิจกรรทุกคร้ังนักศึกษา
จะต้องด าเนินงานตามหลัก PDCA ซ่ึงประกอบด้วย 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี  
   1. Plan (วางแผน) การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยการก าหนด

ระยะเวลาของการท างาน เพ่ือเป็นการวางกรอบการท างานป้องกันไม่ให้การท างานเกิด
ความล่าช้าได้ และการดูวัตถุประสงค์ของงานว่างานท่ีท ามีวัตถุประสงค์อะไรเพ่ือให้งาน
น้ันเกิดความชัดเจน 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) การด าเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้แล้วปฏิบัติตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้งานน้ันเกิดความล่าช้า และยังเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของ
งานท่ีได้รับมอบหมายไว้ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การตรวจสอบการท างาน
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เรียบร้อยของงานท่ีได้ปฏิบัติแล้วเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล  

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานหลังจากงานเสร็จส้ินแล้ว เป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาดของงานท่ีท าเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับโครงการท่ีจะท าในปีต่อไป  
 
2.การประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย์ ประเมินการสอนอาจารย์     

ทุกท่านท่ีเข้าสอนในห้องเรียน และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ในทุก ๆ ภาค
การศึกษาจะมีการแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
วิชา เพ่ือท่ีจะได้น าผลการประเมินข้อเสนอแนะท่ีนักศึกษาได้ท าการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 3.ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ต้องรับการประเมินคุณภาพภายในทุกปี ซ่ึงในการประเมินคุณภาพน้ัน คณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องสัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 

ระเบียบ
ข้อบังคับต�างๆ

วิทยาลัุ่ยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์ลำาปาง



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ.  2549 

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

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  
2549” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบการสอบทุกฉบับท่ีใชบังคับอยูกอนวันใชระเบียบนี้ 

ขอ  4  “การสอบ”  หมายความวา 

(1) การสอบไล  หรือการสอบกลางภาค  ท่ีเปนกระบวนการวัดผลการศึกษา 
ดวยการสอบขอเขียน 

(2) การสอบเก็บคะแนนหรือการสอบในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการกําหนดและประกาศวัน  
เวลา  สถานที่สอบอยางชัดเจนใหรูลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันสอบ  
และมีการจัดผังท่ีนั่งสอบอยางเปนระบบ  ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการสอบไล
หรือการสอบกลางภาค 

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

ขอ  5  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  ใหมีการกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันสอบอยางนอย  15  วัน  และมีการจัดผังท่ีนั่งสอบอยางเปน
ระบบ 

ขอ  6  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
(1) ตองมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาเร่ิมทําการสอบ  และตรวจดูแผนผังท่ีนั่งหรือ

เลขท่ีนั่งใหเรียบรอย 
(2) หามเขาหองสอบกอนมีสัญญาณใหเขาหองได 
(3) ตองแตงเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หรือแตงกายตาม

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

(5) เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ  เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

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

(7) ตองเขานั่งตามท่ีนั่งซึ่งเจาหนาท่ีจัดให  สําหรับทรัพยสินท่ีจําเปนตองนํา 
เขาหองสอบ  รวมทั้งกระเปาหรือกลองใสเครื่องเขียน  ใหวางไวใตเกาอี้นั่งสอบ 

(8) ตองลงลายมือช่ือผูเขาสอบในรายวิชาท่ีทําการสอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขาสอบท่ีเจาหนาท่ีจัดไวเพ่ือการนี้ 

(9) ตองเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาบนปกหรือกระดาษคําตอบอยางชัดเจน 
ตามคําส่ังในการเขาสอบเทานั้น 

(10) ตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอความที่แจงไวในคําสั่งสําหรับการสอบวิชานั้น  
และตองเขียนคําตอบในกระดาษคําตอบใหตรงตามคําสั่งหรือท่ีกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการสอบแจงใหทราบ 

(11) เม่ือตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ใหยกมือแจงแกเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
(12) ในระหวางเวลาสอบ  หามลุกออกจากที่นั่งสอบ  นอกจากนําคําตอบย่ืนตอ

กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ  หากเวลายังไมพน  30  นาทีนับจาก
เริ่มสอบหามออกจากหองสอบ  เวนแตจะมีประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(13) กอนเวลาเริ่มทําการสอบ  หรือในระหวางเวลาทําการสอบ  หามผูหนึ่งผูใด 
ซึ่งไมมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสอบ  เขาไปในหองสอบเปนอันขาด  เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

(14) กอนหมดเวลา  5  นาที  เจาหนาท่ีจะใหสัญญาณบอกใหรูครั้งหน่ึงและเม่ือ
หมดเวลาจะใหสัญญาณอีกคร้ังหนึ่ง  ใหนักศึกษาหยุดการทําขอสอบทันที 

(15) นักศึกษาตองสงกระดาษคําตอบตอกรรมการหรือเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ  
และไดรับอนุญาตกอนจึงจะออกจากหองสอบได 

(16) เม่ืออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที  และหาม 
สงเสียงดังรบกวน  หรือทําความรําคาญใหแกผูท่ีกําลังทําการสอบอยู  หรือ 
สงเสียงเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบซึ่งอาจทําใหผูท่ีอยูในหองสอบไดยิน 

 
 

 



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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ขอ  7  ในการสอบไลหรือสอบกลางภาค  หากนักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ในการสอบ  
จะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา   
พ.ศ.  2547  ขอ  15.3  หรือขอ  17  ซึ่งมีความผิดตองถูกลงโทษพักการศึกษา  หรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา  หรือไลออก  แลวแตกรณี 

(1) การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

(2) นําอุปกรณอ่ืนใดท่ีไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซึ่งหมายความรวมถึง
อุปกรณสื่อสารทุกชนิดดวย 

(3) นําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  หรือโนตยอ  ท่ีไมได
รับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

ขอ  8  กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวา 
จะทําการสอบโดยไมสุจริต 

ขอ  9  เม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบพบวามีการทุจริตเกิดข้ึน  ใหยึด
อุปกรณหรือเอกสารที่ใชในการทุจริต  และใหนักศึกษาคนนั้นสอบตอไดจนเสร็จ 

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

ขอ  11  การวัดผลในลักษณะอื่นๆ  ตามขอ  4  (3)  หากนักศึกษากระทําการทุจริต  
อาจารยผูสอนมีอํานาจใชดุลยพินิจในการวัดผลการศึกษา 

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

ขอ  13  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศขอปฏิบัติ  วาดวย
การสอบ 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี    13    มีนาคม    พ.ศ.    2549 

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

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

(1) การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

(2) นําอุปกรณอ่ืนใดท่ีไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซึ่งหมายความรวมถึง
อุปกรณสื่อสารทุกชนิดดวย 

(3) นําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  หรือโนตยอ  ท่ีไมได
รับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

ขอ  8  กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวา 
จะทําการสอบโดยไมสุจริต 

ขอ  9  เม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบพบวามีการทุจริตเกิดข้ึน  ใหยึด
อุปกรณหรือเอกสารที่ใชในการทุจริต  และใหนักศึกษาคนนั้นสอบตอไดจนเสร็จ 

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

ขอ  11  การวัดผลในลักษณะอื่นๆ  ตามขอ  4  (3)  หากนักศึกษากระทําการทุจริต  
อาจารยผูสอนมีอํานาจใชดุลยพินิจในการวัดผลการศึกษา 

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

ขอ  13  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศขอปฏิบัติ  วาดวย
การสอบ 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี    13    มีนาคม    พ.ศ.    2549 

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

อธิการบดี 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

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

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

 อื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ 
5.   ใหนักศึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบวาครบถวนหรือไม หากไมครบใหแจงเจาหนาที่ควบคุม 

 การสอบทันที 
6.   ใหนําบัตรประจําตัวนักศึกษาวางบนโตะสอบ 

ในระหวางการสอบ 
1. ไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบหลังจากสอบไปแลว 30 นาที  นอกจากไดรับอนุญาตจากอาจารย 

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

เจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
5. เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบหากเวลายังไมพน  30  นาที  
6. เม่ือออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และหามสงเสียงดังรบกวน หรือทําความ

รําคาญใหแกผูที่กําลังทําการสอบอยู หรือสงเสียงเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบซ่ึงอาจทําใหผูที่อยูในหองสอบไดยิน 
7. หากมีการทุจริตการสอบ นักศึกษาตองเซ็นชื่อในหลักฐานและบันทึกการกระทําผิดกอนจึงจะสามารถ 

สอบตอจนเสร็จหรือหมดเวลา 
หลังจากหมดเวลาสอบ 

1. นักศึกษาตองหยุดทําขอสอบ  และสงกระคําตอบพรอมขอสอบแกผูคุมสอบทันที 

                                                  ประกาศ     ณ    วันที่      24      กรกฎาคม   พ.ศ.  2549 

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



คู่มือนักศึกษา แผนและหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
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