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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะมนษุยศาสตร์  

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน 
   (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in Humanities and Sustainability 
                      (International Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
   ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน) 
     : ชื่อย่อ   ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน) 
   ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Bachelor of Arts (Humanities and Sustainability) 
     : ชื่อย่อ   B.A. (Humanities and Sustainability) 
 

3. วิชาเอก: ไม่ม ี
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้   

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ (ภาษาหลัก) และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  

   ที่ไม่ใช่ภาษาไทย (ภาษารอง) 
 ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

 5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 



 

 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 
  ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกนั โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  

- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 

- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     

- ร่วมกับมหาวิทยาลยั/สถาบัน...........................  
 ช่ือปริญญา ………………………………. 
 ช่ือย่อภาษาไทย (ถ้ามี) :  ……………… (…………………………………………) 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :  ……………… (…………………………………………) 

(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน-โปรดระบุช่ือสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบ) 
 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 



 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
อาชีพสายตรง 

▪ นักผลิตเนื้อหา หรือ ผู้จัดการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (creative content producer or manager) 

▪ นักวารสารศาสตร์ หรือผู้ผลิตส่ือ (journalist or media producer) 

▪ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประสานงาน หรือ ผู้จัดการด้านภาษาและการส่ือสาร (language and 
communication specialist, coordinator, or manager) 

▪ ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้จัดการด้านประสบการณ์และความสัมพันธ์ลูกค้านานาชาติ (international 
customer experience and relation specialist or manager) 

▪ เจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการด้านการต่างประเทศ (International affair officer or manager) 

▪ ภัณฑารักษ์ หรือ นักจดหมายเหตุ (curator or archivist) 

▪ นักออกแบบ หรือ ผู้ผลิตงานอีเวนต์และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (international event and 
tourism designer or producer) 

▪ นักวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย (policy analyst and designer) 
อาชีพที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

▪ นักการตลาดและการขายระหว่างประเทศ (international marketer and sales) 

▪ ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (human resource specialist or manager) 

▪ นักการศึกษาและครู (educator and teacher) 

▪ นักการตลาดและการขายระหว่างประเทศ (international marketer and sales) 
 

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกลุ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

Dr.Lauren Rebecca Clark  Ph.D. (English Studies: Language and History), University 
of Sunderland, UK, 2012 
BA/M.A. (English Literature and French), University of 
Glasgow, UK, 2008 

Dr.Sarah Kimmet  Ph.D. (English Language and Literature), University of 
Maryland, USA, 2011 
M.A. (English Language and Literature), Louisiana State 
University, USA, 2004 
B.A. (English), Centenary College of Louisiana, USA, 1995 

ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ Ph.D. (Culture, Hisotry, and Language), The Australian 
National University, Australia, 2016 
M.A. (Theatre Studies), The University of Essex, UK, 2008 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 



 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

Asst. Prof. Dr.Sean Ford  Ph.D. (English), University of Alabama, USA, 2003 
M.A. (English), Northwestern University, USA, 1995 
B.A. (English), Colorado State University, USA, 1993 

Dr.Nicole Infanta Keller Ph.D. (English), Northeastern University, USA, 2018 
M.A. (English), Middlebury College, USA, 2004  
B.A. (English), Vassar College, USA, 2001 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 

 

11. เหตุผลและความเป็นมาในการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
 ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ความเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้สร้างความสั่นคลอน (disruption) ต่อความมั่นคงของมนุษยชาติอย่างมหาศาล หลาย ๆ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อให้สังคมก้าวข้ามการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่นี้ โดยประชากรยังสามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และช่วยให้สภาพส่ิงแวดล้อมของโลกมีความยั่งยืน ไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้  

การเรียนศาสตร์และทักษะแห่งความเป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “มนุษยศาสตร์” นั้น  มีความจำเป็น 
อย่างยิ่ง ที่ต้องกลับมาพิจารณาถึงวิธีการเรียนภายในศาสตร์ ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน นอกจากต้องสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มี “ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์” และมี “ทักษะภาษาใดภาษาหนึ่ง” แล้ว ยังสามารถผลิต
บัณฑิตที่เข้าใจถึงอรรถประโยชน์ของวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์อันหลากหลาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพที่มีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และในอนาคต ตลอดจนสามารถ
ยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ พร้อมกับธำรงไว้ซึ่งสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั ่งย ืน” หรือในภาษาอังกฤษ 
“Bachelor of Arts Program in Humanities and Sustainability” ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมครั้งใหญ่นี้ โดยหลักสูตรฯ มีความมุ่งหวังที่จะหล่อหลอมและ
ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ยุคใหม่ ให้มีคุณลักษณะดังที่ได้กล่าวข้างต้น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญในการเลือกใช้วิทยาการอันหลากหลายภายในสาขามนุษยศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์และ
ความรู้ด้านอื่น เพื่อเอาชนะความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต  และการทำงานในหลายบริบทวัฒนธรรม              
โดยยังคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 



 

 

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ จึงเน้น “ความหลากหลายของศาสตร์และ
ความรู้” และ “สมรรถนะแบบรอบด้าน” ของบัณฑิตเป็นลำดับแรก ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรสาขาอื่น ๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ ปัจจุบันที่เน้นความเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ตลอดทั้งหลักสูตร  ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั ่งยืน  จึงได้จัด
โครงสร้างหลักสูตรฯ ในรูปแบบ “หลักสูตรแบบเปิด (open curriculum)” ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ
โลกอย่าง Brown University หรือ Amherst College มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการเรียนแบบนานาชาติ             
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการปรับใช้ หลักสูตรฯ ยังคงสามารถให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสนใจเฉพาะทาง
จากการเลือกเรียนกลุ่มกระบวนวิชาที่ตนเองสนใจ เช่น กลุ่มวิชาด้านภาษาและส่ือ กลุ่มวิชาด้านประวัติศาสตร์
และสังคม กลุ่มวิชาการผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรฯ ในลักษณะดังกล่าวจะทำให้บัณฑิต
เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนเชิงรุก (active learner) ได้โดยธรรมชาติ และมีความ “รู้กว้าง” สามารถหยิบใช้
เครื่องมืออันหลากหลายมาใช้ประกอบอาชีพได้ และยังเป็นผู้ “รู้ลึก” ในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษใน
เวลาเดียวกัน 
 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ/เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 17 ข้อของ SDGs/ 
นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 11.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
 • ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ 
ชุมชนให้สามารถพัฒนาสู่ตลาดสากล และ การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก) 
 การเรียนการสอนในหลักสูตรที ่เป็นภาษาอังกฤษ และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ระดับ
นานาชาติ รวมไปถึงเนื้อหากระบวนวิชาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองและทักษะการสื่อสาร              
การบริการ การค้าขายและการพัฒนาสังคมแบบสากลโลก จะทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสตูรนี้                
มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัณฑิตของหลักสูตรจะมีศักยภาพ 
เป็นกำลังหลักให้กับธุรกิจที่มีคู่ค้ามาจากหลายประเทศของโลก 
 • ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะในมิติการร่วม                    
ลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของการดำรงชีวิต และการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ในหลักสูตรฯ  
ได้บรรจุกระบวนวิชา เช่น กระบวนวิชา Global History: Society and Environment  กระบวนวิชา 
Literary Media and Environment  และกระบวนวิชา Environmental Humanities in Practice เป็นต้น  
โดยในเนื้อหากระบวนวิชาเหล่านี้จะฝึกให้ผู้เรียนตั้งข้อสังเกตกับวัฒนธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่
ส่งผลกระทบต่อการทำให้สภาพอากาศมีความเปล่ียนแปลงไปในทางที่แย่ลงในอัตราเร่ง นอกไปจากนั้น ยังฝึก
ให้ผู้เรียนคิดและออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อสร้างข้อเสนอเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 



 

 

 11.2 การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั ่งย ืน  เป็นหลักสูตรแรกของ             
คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนโดยใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ                    
เป็นกรอบอ้างอิงในการผลิตบัณฑิต ซึ่งกรอบหลัก ๆ ที่ใช้ในการออกแบบการเรียนมีดังต่อไปนี้ 
 

 • SDG 3: Good Health and Well-Being 
 ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี ้จะไม่ได้สอนกระบวนวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยตรง แต่หลักสูตรให้
ความสำคัญในเรื่องการมีสุขภาพที่ดี โดยในหลักสูตรฯ ได้บรรจุกระบวนวิชา เช่น Health and Medicine in 
Visual Media Cultures ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่ฝึกให้ผู้เรียนมีความเท่าทันในการนำเสนอประเด็นเรื่องของ
สุขภาพในส่ือสมัยใหม่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการบริโภคยาหรืออาหารเสริมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของร่างกาย 

• SDG 4: Quality Education 
 มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาจารย์ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
มนุษยศาสตร์และการพัฒนาที ่ยั ่งยืนมาให้ความรู ้ จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และในรูปแบบ 
“Lifelong Education” ซึ่งผู้เรียนในหลักสูตรฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ สามารถเข้ามา
เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างบทสนทนาที่มีประโยชน์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในกระบวนวิชาอื่น
หรือกิจกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก และนักศึกษาต้องเรียนภาษาที ่ 3 จะช่วยพัฒนาให้ผู ้เร ียนมีศักยภาพในการสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย มีความเป็นพลเมืองโลก และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับโลกได้ 
 

 • SDG 5: Gender Equality 
 การเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ทุกเพศ
สถานะ โดยในกลุ่มวิชาแกนได้บรรจุกระบวนวิชา Gender, Culture and Equality ให้นักศึกษาเลือกเรียน  
ซึ่งกระบวนวิชาดังกล่าวจะสอนให้ผู้เรียนเห็นถึงความหลากหลายของเพศสถานะ คุณค่าของแต่ละเพศสถานะ 
และปัญหาสังคมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลถึงการลิดรอนสิทธิ และสถานะทางสังคมในด้านต่าง ๆ ของผู้ที่มี
เพศสถานะแตกต่างกัน 
 • SDG 11: Sustainable Cities and Communities 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมสังคมที่ช่วยให้การพัฒนาเมือง 
หรือชุมชนมีความปลอดภัยและไม่ทำลายทรัพยากรมากจนเกินไป ไม่กีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปจากการ
พัฒนาของเมือง ซึ ่งเนื ้อหาดังกล่าวถูกบรรจุในกระบวนวิชาที ่กำหนดให้เป็นวิชาแกนของหลักสูตรฯ คือ 
กระบวนวิชา Making Place: Global History and Culture ซึ่งเนื้อหากระบวนวิชาจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ พื้นที่ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างเพื่อดำรงอยู่ และเพื่อสร้างความหมายในสังคม นอกจากนี้ 
กระบวนวิชาดังกล่าวยังปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของการทำธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและ
เมืองแบบยั่งยืนให้กับผู้เรียน ตลอดจนปัญหาของพื้นที่หรือสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 



 

 

 11.3 การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั ่งยืน ฝึกฝนให้ผู ้เร ียนมีความคิด                
เชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานผ่านกระบวนวิชา เช่น กระบวนวิชา Global History: 
Society and Environment กระบวนว ิชา Literary Media and the Environment และกระบวนว ิชา 
Emerging Technologies and Ethics ซึ ่งในกระบวนวิชากลุ ่มดังกล่าว นักศึกษาจะได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์
เกี่ยวกับประเด็นส่ิงแวดล้อมและพลังงาน และได้ทดลองเสนอรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมผ่าน ส่ือประชานิยม
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างภาพยนตร์ การเขียนงานวรรณกรรม การสร้างเนื้อหาในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
กลไกที่สามารถช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม และพลังงานให้ยั่งยืน 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 (เชิงรุก) ล้านนาสร้างสรรค์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี ่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาผ่านเนื ้อหาในกระบวนวิชา  เช่น กระบวนวิชา Chiang Mai: A Global City                
กระบวนวิชา Digitising Culture Project: Stories and Oral Histories ซึ ่งกระบวนวิชากลุ ่มดังกล่าวจะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความคิดและระดมสมองช่วยกันพัฒนานวัตกรรมต้นแบบหรือการแก้ปัญหาสังคมใน
พื้นที่ล้านนาและนำเสนอออกมาในรูปแบบสร้างสรรค์ ที่นอกจากจะดึงดูดคนทั่วไป ยังจะสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดทำให้สังคมเชียงใหม่และภาคเหนือมีการพัฒนาที ่ยึดโยงอยู่กับรากเหง้าทางวัฒนธรรม และการที่
หลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร การนำเสนอนวัตกรรมล้านนา หรือการแก้ไขปัญหาสังคม
ล้านนาแบบสร้างสรรค์นี้ จะสามารถถูกส่งต่อไปให้ประชาคมโลกได้รับรู้อีกด้วย 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4: การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั ่งยืน มุ่งพัฒนาผลักดันให้ผู ้เร ียน                
มีทักษะความเป็นพลเมืองของโลกให้สูงที่สุด ผ่านการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ 
ภาษาหลักของตัวเอง ได้อย่างน้อย 2 ภาษา (สำหรับนักศึกษาไทย จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นได้อีก 1 ภาษา และสำหรับนักศึกษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะพูดภาษาได้อย่างน้อย อีก 2 
ภาษา ซึ่งรวมภาษาไทยด้วย) นอกจากนั้น หลักสูตรยังมุ ่งฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู ้ในวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของโลก และมีทักษะการปรับตัว และเป็นผู้ที่เรียนรู้ในวัฒนธรรมใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา ทำให้บัณฑิต
มีความพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานระดับโลกได้ 
 

11.4 การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ในปัจจุบัน กลุ ่มวิชาชีพหลายกลุ ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที ่ยว ภาคธุรกิจ หรือภาคราชการ                 
ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับต่างชาติ มีความต้องการในการจ้างงานบัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 
ภาษา มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของโลก โดยเฉพาะ
ในทวีปเอเชีย ซึ่งมักจะเป็นคู่ค้าสำคัญของธุรกิจภายในประเทศ บัณฑิตของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่เป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานราชการได้ เนื่องจากในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝน
ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจากการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร รวมถึงผู้สอน
ในหลักสูตรซึ่งเป็นผู ้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (native English speaker) และผู้เรียนยังจะได้เรียน



 

 

ภาษาที่ 3 เพิ่มอีก 1 ภาษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เฉพาะทางในกลุ่มวัฒนธรรมของภาษาที่ 3 นอกจากนี้                  
การเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลายวัฒนธรรม จะทำให้บัณฑิตสามารถปรับตัวในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถเป็นผู้แทนให้กับธุรกิจหรือส่วนงานของตัวเองในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับ              
คู่ค้าในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 ในหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต จำนวน 72 หน่วยกิตเป็นกระบวนวิชาที ่คณะ
มนุษยศาสตร์ดำเนินการออกแบบขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์พันธ์ุใหม่ ที่เป็นผู้มีความรอบรู้
และมีทักษะด้านมนุษยศาสตร์อันหลากหลาย โดยที่บุคลากรที่เข้ามาสอนในรายวิชาใหม่เหล่านี้ ทางคณะฯ
ได้รับสมัครใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การสอนในแนวทางดังกล่าว และมีประสบการณ์การสอน              
ในระดับนานาชาติ และอีก 30 หน่วยกิตซึ่งเป็นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตดิต่อ              
ไปยังคณะเจ้าของวิชาเพื่อขออนุญาตให้นำเอาวิชามาบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และอีก 18 หน่วยกิต                  
เป็นรายวิชาด้านภาษาต่างประเทศที่จัดการสอนโดยภาควิชาและสาขาวิชาด้านภาษาของคณะมนุษยศาสตร์เอง 
 นอกจากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาของหลักสูตรได้
ทั้งวิชาโท และวิชาเลือกเสรี โดยนักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และนักศึกษาในหลักสูตรจะไดม้ี
โอกาสเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลกจากการทำงาน และสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใน
ห้องเรียน 

12.1กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

12.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะ   
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ไม่มี 

     12.3 การบริหารจัดการ  
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะดำเนินการ โดยคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรยีน 
การสอนโดยส่วนงานทางวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตร์ ทั ้งนี ้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมี 
คณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน         
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร         
ตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้มีการจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ให้กับ 



 

 

นักศึกษาในหลักสูตร ตามที่นักศึกษาได้เลือกเรียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน 
เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับตลาดแรงงานของโลก  และทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  



 

 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน  เป็นหลักสูตรที่นำเอาความรู้
และทักษะที ่โดดเด่น ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ใช้เพื ่อส่งผลทางเศรษฐกิจในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
มนุษยศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ม ีความรอบรู้และมีทักษะอันหลากหลาย 
สามารถเลือกใช้และริเริ ่มสร้างนวัตกรรมทางความคิดที ่เหมาะสมกับความท้าทายทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และยั ่งยืน มีความเข้าใจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสังคมโลก 
สามารถทำงานร่วมกับหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที ่สำคัญให้ก ับสายอาชีพและองค์กรภาคธุรกิ จอ ันอัน
หลากหลาย และเป็นผู้ที่เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อความมั่นคงของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  

 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่: 
 1.2.1 มีความรอบรู้ทางวิทยาการและทักษะทางมนุษยศาสตร์อันหลากหลาย สามารถประยุกต์ความ 
รอบรู้นั้นเพื่อสร้างเนื้อหาด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และนำไปสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ              
และธำรงไว้ซึ่งสังคมของโลกที่ยั่งยืน 
 1.2.2 มีทักษะการสื ่อสารและการถ่ายทอดความคิดที ่มีประสิทธิภาพด้วยภาษาสากล และภาษา
ต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ในโลก 
 1.2.3 มีทักษะการเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง ที่มีความเข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของโลก 
สามารถเรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่เกี่ยวกับศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถเป็นผู้นำ
ทางด้านนวัตกรรมทางความคิดในบริบทสากลได้ 
 

 1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

PLO 1: บัณฑิตประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

1.1 สามารถอธิบายและใช้วิทยาการของศาสตร์ต่าง ๆ ในมนุษยศาสตร์ได้ 
1.2 สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
1.3  สามารถนำวิทยาการของมนุษยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
PLO 2:  บัณฑิตวิเคราะห์และอภิปรายความหลากหลาย ความซับซ้อน และการเปล่ียนแปลงของสังคม

และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ และสังคมโดยทั่วไป 

2.1  สามารถอธิบายความแตกต่าง ความเหมือน และความสัมพันธ์โดยทั่วไป ของวัฒนธรรมและ
สังคมต่าง ๆ ในโลกได ้

2.2 สามารถวิเคราะห์ถึงความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้ และผลิต
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และสังคมทั่วไป 

 



 

 

PLO 3:  บัณฑิตมีทกัษะพหุภาษา สามารถส่ือสารข้ามวัฒนธรรมด้วยภาษาต่างประเทศที่ 1 และ 2 ได ้
3.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
3.2  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพได้  
PLO 4: บัณฑิตใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีศีลธรรม และสามารถวิเคราะห์ถึง

ผลกระทบของเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 

1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ช้ันปีที่ 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหลากหลายของวิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงประโยชน์และผลลัพธ์ของการนำวิทยาการมนุษยศาสตร์ ไปใช้ในบริบท

สังคมและวัฒนธรรมโลกที่แตกต่างกัน 
ช้ันปีที่ 3 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงจุดเด่น ข้อจำกัด และสภาวะวิกฤติ (critical moments) ต่าง ๆ ของ

การนำวิทยาการมนุษยศาสตร์ไปใช้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมโลกที่แตกต่างกนั นอกไปจากนั้น ยังอธิบาย
ผล บทบาท และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีในสภาวะการดังกล่าวได้ 

ช้ันปีที่ 4 ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในบริบทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถ 
ประยุกต์ใช้วิทยาการทางมนุษยศาสตร์ในการทดลองแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
นอกไปจากนั้นยังสามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศที่ 2 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของ
หลักสูตร ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ระบุไว้ 

• รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมตาม
ระยะเวลาที่ เหมาะสม (ไม่เกนิ 5 
ปี) ในด้านผลลัพธ์ การเรียนรู้ 
ความพึงพอใจ และภาวะ การได้
งานของบัณฑิต 

• ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี           
ที่ได้งาน ทำและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
• ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 



 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

  ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                  
               มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคฤดูร้อน       
  แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................... ถึง.....................) 
         ในเวลาราชการ 
         นอกเวลาราชการ 

             ระบบทวิภาค 
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มนีาคม 

         ในเวลาราชการ 
          นอกเวลาราชการ  

ระบบหน่วยการศึกษา (เดือน.................... ถึง.....................) 
         ในเวลาราชการ 
         นอกเวลาราชการ 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ในระบบโรงเรียนในประเทศไทย หรือเทียบเท่า                
            ในระบบโรงเรียนนานาชาติ หรือในต่างประเทศ 
 2.2.2 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษดี สามารถส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ดี 
 2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
            ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 



 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เท่าเทียมกันและไม่เพียงพอ 

 2.3.2 ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและระบบการเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศไทย (โดยเฉพาะนักศึกษา 
                   ต่างชาติ) 
 2.3.3 ไม่ทราบว่าตนเองต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาใดจึงจะเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรที่เรียนเป็น 
                  หลักสูตรลักษณะเปิด (open curriculum) 
 2.3.4 ไม่สามารถหาที่พำนักที่เหมาะสมได้ (โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการสอนเสริมและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการเรียน 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำเรื่อง culture shock การวางเป้าหมายชีวิต  
       เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยไทย  
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน  
       การเรียนในวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายของ 
       ตัวเอง 
2.4.4 ให้ฝ่ายสนับสนุนของคณะฯ ช่วยแนะนำที่พักที่เหมาะสมให้ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 
ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง

งบประมาณ 
 

  
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 168,996,664.15 55,860,471.98 180,173,533.64 56,419,076.70 129,648,672 59,402,519 

วิจัย  5,100,500.00  5,151,505.00  5,151,505 

บริการวิชาการแก่สังคม  1,822,306.64  1,840,529.71  1,081,816 

การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 510,050.00  515,150.50  618,181 

สนับสนุนวิชาการ  863,616.66  872,252.83  871,841 

บริหารมหาวิทยาลัย 40,671,110.72 40,890,300.46 43,129,462.47 41,299,203.46 28,300,044 55,464,812 

แผนงานอื่นๆ 8,983,200.00  8,983,200.00    

รวม 218,650,974.87 105,047,245.74 232,286,196.11 106,097,718.20 157,948,716 122,590,674 

รวมทั้งส้ิน 323,698,220.61 338,383,914.31 280,539,390 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว  288,000 บาท  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อื่น ๆ 

 

 

 

 

 



 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชา ที่มีเนื้อหาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ของนักศึกษา และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต ลำดับขั้นของกระบวนวิชา 
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้อง มี
การพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลำดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และ 9 

 



 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต: รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 
 - กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  

   (Learner Person) 
 21 

 - กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม    
   (Innovative Co-creator) 

 6 

 - กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมอืงที่เขม้แข็ง 
   (Active Citizen) 

 3 

    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 
 - วิชาแกน  24 
 - วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 48 
  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น  ไม่น้อยกว่า 12 
 - วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 



3.1.3 กระบวนวิชา 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
       General Education Courses                                                                 30 Credits 
1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  21 หน่วยกิต 
      Learner Person  21 Credits 
1.1.1 วิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
        Required Course   15 Credits 
1) กระบวนวิชาด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิัล   3 หน่วยกิต 
    Digital Literacy         3 Credits
เลือก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Select 1 course from the followings:  
204100  ว.คพ.  100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่   3(3-0-6) 
  CS  100 Information Technology and Modern Life 
261111  วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์    3(3-0-6) 
  CPE 111 Internet and Online Community 
953111  ศท.วว.  111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
  SE  111 Software for Everyday Life 
2) กระบวนวิชาด้านทักษะทางภาษา       12 หน่วยกิต 
    Language Literacy         12 Credits 
001207  ม.อ. 207 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 1 3(3-0-6) 
  ENGL 207 English for Effective and Creative Communication 1  
001208  ม.อ.  208 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 2 3(3-0-6) 
  ENGL  208 English for Effective and Creative Communication 2 
และให้เรียนกระบวนวิชาภาษาอีก 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
And take the language courses for 6 credits as follow: 

1) สำหรับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติที ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ให้เรียน                    
กระบวนวิชาดังต่อไปนี้ให้เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
 Thai students and International students, whose English is not mother language, must 
take the following courses: 
001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
  ENGL 101  Fundamental English 1 
001102  ม.อ. 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 
  ENGL 102  Fundamental English 2 



 

2) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่ แต่มีคะแนนสอบภาษาภาษาอังกฤษ CEFR หรืออย่างอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับ B2 ขึ้นไป          
ให้เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 

International students whose English is mother language and International students 
whose English is not mother language, but have CEFR English score or other equivalent test 
score as B2 or above, must take the following courses: 
025101  ม.ทปท.  101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1    3(3-0-6) 
  TFL  101  Thai in Everyday Life 1 
025102  ม.ทปท.  102  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2    3(3-0-6) 
  TFL  102  Thai in Everyday Life 2 
1.1.2 วิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
       Elective Courses   6 Credits 
เลือกอีก 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Select 2 courses from the followings:  
176104  น.ศท.  104 สิทธิและหน้าที่พลเมืองในยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 
  LAGE 104 Rights and Duties of Citizen in Digital Age 
702101  บธ.กง.  101 การเงินในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
  FINA 101 Finance for Daily Life 
888102  น.วด. 102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ     3(3-0-6) 
  DIN 102 Big Data for Business 
888103  น.วด. 103 ภาษาโปรแกรมทางอินเตอร์เนต    3(2-2-5) 
  DIN 103 Internet Programming language 
888105  น.วด. 105 ระบบข้อมูลอินเตอร์เน็ต     3(3-0-6) 
  DIN 105 Internet Data System 
 

1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรม     6 หน่วยกิต 
    Innovative Co-Creator        6 Credits 
เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 
Choose from the following courses 
050103  ม.ศท.  103 สังคมและวัฒนธรรมไทย                   3(3-0-6) 
  HUGE 103 Thai Society and Culture 
201117  ว.วท.  117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม   3(3-0-6) 
  SC 117 Mathematics and Science in Civilization 
 



 

201190    ว.วท. 190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา                          3(3-0-6) 
                           และการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์   
          SC 190 Critical Thinking, Problem Solving, 
                                  and Science Communication 
206109    ว.คณ.   109  คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
          MATH  109  Mathematics in Today’s World 
208101    ว.สถ.  101 สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน   3(2-2-5) 
          STAT  101    Statistics for Everyday Life and Work 
208102  ว.สถ.  102    การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ                 3(3-0-6)
  STAT 102 Statistical Reasoning and Thinking  
703103  บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 
888107  น.วด. 107 การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลทฟอร์ม    3(3-0-6) 
  DIN 107 Business Startup on Digital Platform 
 

1.3  กลุ่มวิชาดา้นการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง    3 หน่วยกิต         
      Active Citizen                                                                                        3 Credits 
140104  ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง      3(3-0-6) 
  PG 104 Citizenship 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
     Field of Specialization             a minimum of     84  Credits 
2.1 วิชาแกน                         24 หน่วยกิต 
      Core Courses          24 Credits 
049100  ม.บก. 100 มนุษยศาสตร์และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองโลก  3(3-0-6) 
  IH 100 Human Sciences and Global Civic Engagement  
และเลือก 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  
And choose 21 credits from the following courses 
049211  ม.บก.  211 เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในวัฒนธรรมโลก   3(3-0-6) 
  IH 211 Literary Narratives in Global Cultures 
049212  ม.บก.  212 การถ่ายทอดเชิงสร้างสรรค์: แนวและเรื่องแต่งในโลก  3(3-0-6) 
  IH 212 Creative Expression: Genres and World’s Stories 
049221  ม.บก.  221 แนวความคิดและการปลดปล่อยทั่วโลก   3(3-0-6) 
  IH 221 Ideas and Liberations around the World 



 

049222  ม.บก. 222 ภาษา การรู้คิด และโลก     3(3-0-6) 
  IH 222 Language, Mind, and the World 
049231  ม.บก. 231   ประวัติศาสตร์โลก: สังคมและส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
  IH 231 Global History: Society and Environment 
049232  ม.บก. 232 การสร้างสถานที่: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก  3(3-0-6) 
  IH 232 Making Place: Global History and Culture  
049241  ม.บก. 241 การสกรีน การดู และการดำรงของตัวตน   3(3-0-6) 
  IH 241 Screening, Seeing, and Self-Sustaining 
049251  ม.บก.  251   เพศสภาพ วัฒนธรรม และความเท่าเทียม   3(3-0-6) 
  IH 251 Gender, Culture and Equality 
011374  ม.ปร. 374 ปรัชญาเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
  PHIL 374 Philosophy of Technology 
126101  ร.สป.  101 ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  IR 101 Introduction to International Relations 
152211  ส.สคศ. 211  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
  SSA 211 Introduction to Southeast Asia 
152241  ส.สคศ. 241  ศาสนากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม   3(3-0-6) 
  SSA 241 Religions and Social Changes 
 

2.2 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต 
      Major    a minimum of    60 Credits 
2.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
        Humanities Courses  a minimum of    48 Credits 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ และในจำนวน 48 หน่วยกิต              
ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
Students may choose a minimum of 48 credits from the following courses, and at least 18 
credits of which must be from 400 level  
049311  ม.บก. 311 ส่ือวรรณกรรมและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 
  IH 311 Literary Media and Environment 
049312  ม.บก. 312 จินตนาการอนาคตผ่านนิยายภาพ    3(3-0-6) 
  IH 312 Imagining Futures through Graphic Novels 
049321  ม.บก. 321 แนวคิดหลังมนุษยนิยม     3(3-0-6) 
  IH 321 Posthumanism 
 



 

049322  ม.บก. 322 เทคโนโลยีเกิดใหม่และจริยศาสตร์    3(3-0-6) 
   322 Emerging Technologies and Ethics 
049331  ม.บก. 331 เชียงใหม่: เมืองระดับโลก     3(3-0-6) 
  IH 331 Chiang Mai: A Global City 
049332  ม.บก. 332 นิยายโฆษณาการ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  3(3-0-6) 
  IH 332 Advertising Fiction: Past, Present, and Future 
049333  ม.บก. 333 ประวัติศาสตร์หนังสือและวัตถุตัวบท   3(3-0-6) 
  IH 333 History of Books and Textual Objects 
049341  ม.บก. 341 ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมส่ือร่วมสมัย   3(3-0-6) 
  IH 341 Ethnicity and Contemporary Media Cultures 
049342  ม.บก. 342 สุขภาพและการแพทย์ในวัฒนธรรมส่ือทัศนา  3(3-0-6) 
  IH 342 Health and Medicine in Visual Media Cultures 
049351  ม.บก. 351 ปัญหาในโลกหลังอาณานิคม    3(3-0-6) 
  IH 351 Conundrums in Postcolonial World 
049352  ม.บก. 352 ความปรารถนาและการผลิตทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
  IH 352 Desire and the Productions of Cultures 
049353  ม.บก. 353 ชาติ-นิเวศ: มุมมองเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  IH 353 Eco-Nation: Critical and Creative Perspectives 
049411  ม.บก. 411 การอ่านไกลและการตีความด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  IH 411 Distant Reading and Computational Interpretation 
049418  ม.บก 418 การประพันธ์เชิงสร้างสรรค ์    3(3-0-6) 
  IH 418 Creative Writing 
049419  ม.บก 419 วารสารศาสตร์วรรณกรรมและการส่ือสารผ่านส่ือ  3(3-0-6) 
  IH 419 Literary Journalism and Media Communication 
049429  ม.บก. 429 หัวข้อเลือกสรรทางจิตวิทยาของภาษาและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
  IH 429 Selected Topics in Psychology of Language 
    and Communication 
049431  ม.บก. 431 โครงการแปลงวัฒนธรรมให้เป็นดิจิทัล:    3(3-0-6) 
    เรื่องและประวัติศาสตร์บอกเล่า    
  IH 431 Digitising Cultures Project: Stories and  
    Oral Histories 
049439  ม.บก. 439 หัวข้อเลือกสรรทางการศึกษาโลกสัมพันธ์   3(3-0-6) 
  IH 439 Selected Topics in Global Studies 



 

049449  ม.บก. 449 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมสกรีนและทัศนา  3(3-0-6) 
  IH 449 Selected Topics in Screen and Visual Cultures 
049451  ม.บก. 451 มนุษยศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ   3(3-0-6) 
  IH 451 Environmental Humanities in Praxis 
049461  ม.บก. 461 ห้องทดลองมนุษยศาสตร์สำหรับกิจการเพื่อสังคม  3(3-0-6) 
  IH 461 Humanities Lab for Social Enterprise 
049489  ม.บก. 489 การศึกษาค้นคว้าอิสระ     3 
  IH 489 Independent Study 
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น       12 หน่วยกิต 
       Foreign language courses       12 Credits 
ให้เลือก 12 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาภาษาต่างประเทศ โดยที่อย่างน้อย 9 หน่วยกิตจะต้องเป็นกระบวนวิชา
ที่มาจากกลุ่มภาษาเดียวกัน นักศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ไม่สามารถลงวิชาในกลุ่มภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
Students may choose 12 credits of forieng language courses. At least, 9 credits have to be 
the forigne language courses from the same group. Students whose mother language is Thai 
cannot choose the courses from the Thai as a forieng language group. 
กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน (German Courses) 
003101  ม.ย. 101 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
  GER 101 Fundamental German 1 
003102  ม.ย. 102 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 
  GER 102 Fundamental German 2 
003201  ม.ย. 201 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1    3(3-0-6) 
  GER 201 Intermediate German 1 
003202  ม.ย. 202 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2    3(3-0-6) 
  GER 202 Intermediate German 2 
กลุ่มวิชาภาษาฮินดี (Hindi Courses) 
017101  ม.ฮ. 101 ฮินดีข้ันต้น 1      3(3-0-6) 
  HINDI 101 Beginning Hindi 1 
017102  ม.ฮ. 102 ฮินดีข้ันต้น 2      3(3-0-6) 
  HINDI 102 Beginning Hindi 2 
017111  ม.ฮ. 111 สนทนาฮินดี 1      3(3-0-6) 
  HINDI 111 Hindi Conversation 1 
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017112  ม.ฮ. 112 สนทนาฮินดี 2      3(3-0-6) 
  HINDI 112 Hindi Conversation 2 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese Courses) 
018131  ม.ญ. 131 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 1    3(3-0-6) 
  JA 131 Japanese Language and Culture 1 
018132  ม.ญ. 132 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 2    3(3-0-6) 
  JA 132 Japanese Language and Culture 2 
018133  ม.ญ. 133 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3    3(3-0-6) 
  JA 133 Japanese Language and Culture 3 
018134  ม.ญ. 134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 4    3(3-0-6) 
  JA 134 Japanese Language and Culture 4 
กลุ่มวิชาภาษาจีน (Chinese Courses) 
019105  ม.จ. 105 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1    3(3-0-6) 
  CN 105 Chinese in Daily Life 1 
019106  ม.จ. 106 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2    3(3-0-6) 
  CN 106 Chinese in Daily Life 2 
019205  ม.จ. 205 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3    3(3-0-6) 
  CN 205 Chinese in Daily Life 3 
019206  ม.จ. 206 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 4    3(3-0-6) 
  CN 206 Chinese in Daily Life 4 
กลุ่มวิชาภาษาพมา่ (Burmese Courses) 
020101  ม.พ. 101 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
  BR 101 Fundamental Burmese 1 
020102  ม.พ. 102 ภาษาพม่าพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 
  BR 102 Fundamental Burmese 2 
020211  ม.พ. 211 การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1    3(3-0-6) 
  BR 211 Reading and Writing in Burmese 1 
020231  ม.พ. 231 การพูดและการฟงัภาษาพม่า 1    3(3-0-6) 
  BR 231 Speaking and Listening in Burmese 1 
กลุ่มวิชาภาษาสเปน (Spanish Courses) 
021101  ม.สป. 101 ภาษาสเปน 1      3(3-0-6) 
  ESP 101 Spanish 1 
 



 

021102  ม.สป. 102 ภาษาสเปน 2      3(3-0-6) 
  ESP 102 Spanish 2 
021203  ม.สป. 203 ภาษาสเปน 3      3(3-0-6) 
  ESP 203 Spanish 3 
021204  ม.สป. 204 ภาษาสเปน 4      3(3-0-6) 
  ESP 204 Spanish 4 
กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Thai as a Foreign Language Courses) 
025103  ม.ทปท. 103 ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ 1   6(6-0-12) 
  TFL 103 Basic Thai for Foreigners 1 
025104  ม.ทปท. 104 ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ 2   3(3-0-6) 
  TFL 104 Basic Thai for Foreigners 2 
025105  ม.ทปท. 105 การฟังและการพูดภาษาไทยข้ันต้น    3(3-0-6) 
  TFL 105 Basic Listening and Speaking in Thai 
025106  ม.ทปท. 106 การฟังภาษาไทยข้ันกลาง     3(3-0-6) 
  TFL 106 Intermediate Listening in Thai 
025108  ม.ทปท. 108 การอ่านและการเขียนภาษาไทยข้ันต้น   3(3-0-6) 
  TFL 108 Basic Reading and Writing in Thai 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี (Korea Courses) 
026101  ม.กล. 101 ภาษาเกาหลี 1      3(3-0-6) 
  KOR 101 Korean 1 
026102  ม.กล. 102 ภาษาเกาหลี 2      3(3-0-6) 
  KOR 102 Korean 2 
026111  ม.กล. 111 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1    3(3-0-6) 
  KOR 111 Korean Listening and Speaking 1 
026112  ม.กล. 112 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2    3(3-0-6) 
  KOR 112 Korean Listening and Speaking 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)    ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
     Minor (if any)    a minimum of   15 Credits 
     นักศึกษาที ่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ท ี ่ เปิดสอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
     Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor listed in 
Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 
15 credits with approval of an academic advisor which lead to addition of at least 15 credits to total 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    Free Electives    a minimum of   6 Credits 
 
 
หมายเหตุ: ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
เลข 3 ตัวท้าย   จำแนกได้ดังนี้ 
 
 เลขตัวแรก (หลักร้อย)  แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
 “100-200”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 
 “300-400”  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 
 เลขตัวกลาง (หลักสิบ)  แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
     “1”   แสดงถึง ศาสตร์ด้านเรื่องเล่าศึกษา 
     “2”   แสดงถึง ศาสตร์ด้านปรัชญาและจิต 
    “3”   แสดงถึง ศาสตร์ด้านการศึกษาอดีตและความเปล่ียนแปลง 
     “4-5”   แสดงถึง ศาสตร์ด้านการศึกษาส่ือและวัฒนธรรมศึกษา 
     “6-9”   แสดงถึง ศาสตร์เชิงประยุกต์และบูรณาการ 
 เลขตัวท้าย (หลักหน่วย)  แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
 



 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 

001101  ม.อ. 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6)
   ENGL 101  Fundamental English 1 
หรือ 025101  ม.ทปท. 101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1   3(3-0-6) 
   TFL  101  Thai in Everyday Life 1 
 001207  ม.อ.  207 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่างมี  3(3-0-6) 

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 1 
   ENGL 207 English for Effective and Creative Communication 1 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู ้(เทคโนโลยีดิจิทัล) 3 
 General Education (Learner person : Digital Literacy) 

วิชาแกน          6 
Core course 
       รวม   15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 

001102  ม.อ.  102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 
   ENGL  102  Fundamental English 2 
หรือ 025102  ม.ทปท. 102  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2   3(3-0-6)
   TFL  102  Thai in Everyday Life 2  

001208  ม.อ.  208 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่าง  3(3-0-6) 
มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 2 

   ENGL 208 English for Effective and Creative Communication 2 
049100  ม.บก. 100 มนุษยศาสตร์และการมีส่วนร่วมในฐานะ  3(3-0-6) 

     พลเมืองโลก 
   IH 100 Human Sciences and Global Civic Engagement 
 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้   3 
 General Education (Learner person) 

วิชาแกน                    3 
 Core course 

รวม           15 



 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1    หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้   3 
 General Education (Learner person) 
   วิชาแกน          9 
   Core course 

วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น)       3 
Major (Foreign language courses) 

  รวม            15 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2    หน่วยกิต 
140104   ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง     3(3-0-6) 
   PG 104 Citizenship 
วิชาแกน                        3 
Core course 
วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น)        3 
Major (Foreign language courses) 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)            6 
Major (Humanities courses) 

รวม            15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 3  
 
ภาคการศึกษาที่ 1    หน่วยกิต 
วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น)          3 
Major (Foreign language courses) 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)           9 
Major (Humanities courses) 
วิชาศึกษาทั่วไป  (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)    3 
General Education (Innovation Co-Creator)       

  รวม   15 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น)          3 
Major (Foreign language courses) 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)        9  
Major Humanities courses 
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม)        3 
General Education (Innovation Co-Creator) 
 
         รวม   15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 4  
  
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)          6 
Major Humanities courses 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ระดับ 400)     6 
Major (Humanities courses 400 level) 
วิชาเลือกเสรี          3 
Free Electives 
 

รวม   15 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต 
วิชาเอก (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ระดับ 400)           12 
Major (Humanities courses 400 level) 
วิชาเลือกเสรี            3  
Free Electives 
 

รวม   15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ระบุไว้ในภาคผนวก 

3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสตูร / อาจารย์ประจำ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 อ.ดร.Lauren Rebecca 

Clark * 
Ph.D. (English Studies: Language 
and History), University of 
Sunderland, UK, 2012 
BA/M.A. (English Literature and 
French), University of Glasgow, 
UK, 2008 

18  27  8(3) 
 

2 อ.ดร.Sarah Kimmet * Ph.D. (English Language and 
Literature), University of 
Maryland, USA, 2011 
M.A. (English Language and 
Literature), Louisiana State 
University, USA, 2004 
B.A. (English), Centenary College 
of Louisiana, USA, 1995 

18  27  2(2) 
 

3 ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ* Ph.D. (Culture, History, and 
Language), The Australian 
National University, Australian, 2016 
M.A. (Theatre), The University of 
Essex, UK, 2008 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

27  27  5(4) 

4 ผศ.ดร.Sean Ford * Ph.D. (English), University of 
Alabama, USA, 2003 
M.A. (English), Northwestern 
University, USA, 1995 
B.A. (English), Colorado State 
University, USA, 1993. 

27  27  4(2) 

 
 
 



 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
5 อ.ดร.Nicole Infanta 

Keller* 
Ph.D. (English), Northeastern 
University, USA, 2018 
M.A. (English), Middlebury 
College, USA, 2004  
B.A. (English), Vassar College, USA, 
2001 

18  27  4(2) 

6 อ.ดร.สิทธิเทพ  
เอกสิทธิพงษ์ 

Ph.D. (History) National University 
of Singapore, Singapore, 2018  
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553  
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

27  27  9(8) 

7 อ.ดร.Kunyi Zou Ph.D. (History), National University 
of Singapore, Singapore, 2017 
M.A. (Humanities-China Studies), 
Hong Kong University of Science 
and Technology, Hong Kong, 2008 
B.A. (English Language and 
Literature), Xi’an International 
Studies University, China, 2004 

27  27  2(2) 

8 อ.ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

27  27  7(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ ภาระงานสอน/สัปดาห์ จำนวนผลงาน
วิชาการรวม 

(ผลงานในระยะ  
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
9 อ.ดร.ปิยบุตร สุเมตติกุล Ph.D. (Philosophy), Jawaharlal 

Nehru University, India, 2015 
ศศ.ม. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2552 
ศ.บ. (ศิลปะไทย), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

27  27  6(5) 

10 รศ.ดร.Soren Ivarsson Ph.D. (Southeast Asian Studies), 
University of Copenhagen, 
Denmark, 1998 
M.A. (History), University of 
Copenhagen, Denmark, 1992 
B.A. (Thai Language and Culture), 
University of Copenhagen, 
Denmark, 1987 

0  9  8(4) 

หมายเหต ุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ลำดับที่ 1 – 10 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 ดร. ปรีดี หงส์สต้น Ph.D. (History), The Australian 
National University, Australian, 
2015 
M.A. (Southeast Asian Studies), 
The University of London SOAS, 
UK, 2008 

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

- 

 
 
 
 



 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
-ไม่มี- 

4.2 ช่วงเวลา  
  -ไม่ม-ี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  -ไม่มี- 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
โครงงานที่มอบหมายในแต่ละรายวิชามีจุดประสงค์ร่วมกันคือต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ความรู้      

เชิงทฤษฎีและที่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่อาจารย์สอนในช้ันเรียนกับโจทย์และความท้าทายที่นักศึกษาเจอในชีวิต
จริงหรือการเรียนภาคสนาม ซึ่งผลงานทีไ่ด้จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เข้ากับ
โจทย์ที่นักศึกษาได้ชีวิตจริง 

ในส่วนของงานวิจัยจะอยู่ในรายวิชา 049489 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่งเป็นวิชา
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยากพัฒนาตัวเองไปในทางวิชาการได้มีโอกาสฝึกหัดทำวิจัยด้วยตนเอง และเขียน
ผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิชาการที่วงวิชาการยอมรับ 

 

5.2 ผลการเรียนรู ้
1. สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค์ 
2. สามารถวิเคราะห์ถึงความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้ และผลิตความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และสังคมทั่วไป 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีศีลธรรม และสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ทั้งปัจจุบันและอนาคต  

 

5.3 ช่วงเวลา 
 กำหนดให้เรียนช้ันปีที่ 4 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
กระบวนวิชา ม.บก. 489 (049489) การศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 3 หน่วยกิต 
 
 
 

 



 

5.5 การเตรียมการ 
 กระบวนวิชา ม.บก. 489 (049489) การศึกษาค้นคว้าอิสระ กำหนดเงื ่อนไขที่ต้องผ่านก่อน คือ 
สำหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งจะต้อง
เรียนรู้เนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยในกระบวนวิชาดังกล่าว               
ในช้ันปีที่ 4 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและนำเสนอ
และผลการวิจัยในรูปแบบการเขียนและการนำเสนอต่อสาธารณะได้ 



 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
1. เป็นผู้ที่สามารถผสมผสานความรู้และทักษะแบบศิลป
ศาสตร์เข้ากับกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ 

2. เป็นผู้ที่ส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ 2 ภาษาขึ้นไป 2. โครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาต้องเรียนภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 2 ภาษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
2.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(GELOs : General Education Learning Outcomes) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(GELOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
1.1 ติดตามความก้าวหน้า และ

เลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การทำงานอย่างปลอดภัย 

1. การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
2. การเรียนรู้ผ่านงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3. การให้คำแนะนำโดยอาจารย์ผู้สอน 
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตร

เห็นว่าเหมาะสม 

1. การสอบวัดทักษะ digital 
literacy 

2. การประเมินจากผลงาน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ 

ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 
1.2 สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่าง

ตรงประเด็น 
1. การเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. การฝึกปฏิบัติการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตร

เห็นว่าเหมาะสม 

 การสอบวัดทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ 
ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ใน
การดูแลตนเองและผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย 
ใจ การเงิน 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 

2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตร

เห็นว่าเหมาะสม 

1. การสอบ 
2. การสังเกตแนวคิดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมจากการอภิปราย 
3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ 

ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 
 



 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(GELOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มี

ประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง 
แก้ไข หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน 
(Project-based or problem-based 
learning) 

2. งานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตร

เห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ 

ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 

เคารพสิทธิมนุษยชน กล้า
ต่อต้านในการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
เสนอแนวทางการสร้างความ
เป็นธรรมให้กับสังคม 

1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน 
(Project-based or problem-based 
learning) 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการบรรยาย 
กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง 

3. การอภิปรายในช้ันเรียน 
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลักสูตร

เห็นว่าเหมาะสม 

1. ผลงานจากโครงงานหรือปัญหา 
2. การสะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
3. การสังเกตโดยผู้สอน 
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่นๆ 

ที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม 

หมายเหต ุหลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 1 บัณฑิตประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

PLO 1.1 สามารถอธิบายและใช้วิทยาการของ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในมนุษยศาสตร์ได้ 

1. บรรยาย 
2. โครงงานมอบหมาย 
 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 
3. นำเสนองาน 

PLO 1.2 สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของ
มนุษยศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

1. บรรยาย 
2. โครงงานมอบหมาย 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 
3. นำเสนองาน 

PLO 1.3 สามารถนำวิทยาการของมนุษยศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

1. โครงงานมอบหมาย 1. นำเสนองาน 

PLO 2  บัณฑิตวิเคราะห์และอภิปรายความหลากหลาย ความซับซ้อน และการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ในโลกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และผลิตความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และสังคมโดยทั่วไป 

PLO 2.1 สามารถอธิบายความแตกต่าง ความ
เหมือน และความสัมพันธ์โดยทั่วไป ของวัฒนธรรม
และสังคมต่าง ๆ ในโลกได้ 

1. บรรยาย 
2. โครงงานมอบหมาย 
 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 
3. นำเสนองาน 

PLO 2.2 สามารถวิเคราะห์ถึงความซับซ้อนและ
การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้ 
และผลิตความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพ   
อื่น ๆ และสังคมทั่วไป 

1. บรรยาย 
2. โครงงานมอบหมาย 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 
3. นำเสนองาน 

PLO 3 บัณฑิตมทีักษะพหุภาษา สามารถส่ือสารข้ามวัฒนธรรมด้วยภาษาต่างประเทศที่ 1 และ 2 ได ้

PLO 3.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

1. บรรยาย 
2. ฝึกปฏิบัติในห้อง 
3. จัดการศึกษาภาคสนาม 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 

PLO 3.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารเชิง
วิชาการและเชิงวิชาชีพได้  

1. บรรยาย 
2. ฝึกปฏิบัติในห้อง 
3. จัดการศึกษาภาคสนาม 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 

PLO 4 บัณฑิตใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ได้อย่าง 
คล่องแคล่วและมีศีลธรรม และสามารถวิเคราะห์
ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อสังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

1. บรรยาย 
2. โครงงานมอบหมาย 
 

1. สอบ 
2. เขียนรายงาน 
3. นำเสนองาน 



 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมคีวามหมายดังนี้  
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ประกอบด้วย 
3.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(GELOs : General Education Learning Outcomes) 

GELO 1: เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 
1.1 ติดตามความก้าวหน้า และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน

อย่างปลอดภัย 
1.2 สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างตรงประเด็น 
1.3  สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ในการดูแลตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย ใจ 

การเงิน 
GELO 2:  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1  แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
GELO:  เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน กล้าต่อต้านในการกระทำที่ไม่ถกูต้อง เสนอ

แนวทางการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 
หมายเหต ุหลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  
PLO 1: บัณฑิตประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างสรรค์และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
1.1 สามารถอธิบายและใช้วิทยาการของศาสตร์ต่าง ๆ ในมนุษยศาสตร์ได้ 
1.2 สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในสังคมได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
1.3  สามารถนำวิทยาการของมนุษยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
PLO 2:  บัณฑิตวิเคราะห์และอภิปรายความหลากหลาย ความซับซ้อน และการเปล่ียนแปลงของสังคม

และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ และสังคมโดยทั่วไป 

2.1  สามารถอธิบายความแตกต่าง ความเหมือน และความสัมพันธ์โดยทั่วไป ของวัฒนธรรมและสังคม
ต่าง ๆ ในโลกได้ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ถึงความซับซ้อนและการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกได้ และผลิต
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และสังคมทั่วไป 

PLO 3:  บัณฑิตมีทกัษะพหุภาษา สามารถส่ือสารข้ามวัฒนธรรมด้วยภาษาต่างประเทศที่ 1 และ 2 ได ้
3.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
3.2  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพได้  
PLO 4: บัณฑิตใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีศีลธรรม และสามารถวิเคราะห์ถึง

ผลกระทบของเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ทั้งปัจจุบันและอนาคต 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

ลำดับ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 

รหัส 
กระบวนวิชา 

ชื่อกระบวนวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู ้      
1 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Fundamental English 1) 
     

2 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2          
(Fundamental English 2) 

     

3 001207 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 1 
English for Effective and Creative Communication 1 

     

4 001208 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 2 
English for Effective and Creative Communication 2 

     

5 025101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1 
Thai in Everyday Life 1 

     

6 025102 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2 
Thai in Everyday Life 2 

     

7 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 
Information Technology and Modern Life 

     

8 261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์
Internet and Online Community 

     

 

 



 

ลำดับ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 

รหัส 
กระบวนวิชา 

ชื่อกระบวนวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้      
9 953111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน 

Software for Everyday Life 
     

10 176104 สิทธิและหน้าที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 
Rights and Duties of Citizen in Digital Age 

     

11 702101 การเงินในชีวิตประจำวัน 
Finance for Daily Life 

     

12 888102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
Big Data for Business 

     

13 888103 ภาษาโปรแกรมทางอินเตอร์เนต 
Internet Programming language  

     

14 888105 ระบบข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
Internet Data System 

     

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม       
15 050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 
     

16 201117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 
Mathematics and Science in Civilization 

     

 
 
 
 



 

ลำดับ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 

รหัส 
กระบวนวิชา 

ชื่อกระบวนวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 

17 201190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหาและการส่ือสาร ทาง
วิทยาศาสตร์ 
Critical Thinking, Problem Solving, and Science 
Communication 

     

18 206109  คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 
Mathematics in Today’s World 

     

19 208101 สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน 
Statistics for Everyday Life and Work 

     

20 208102 การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ  
Statistical Reasoning and Thinking  

     

21 703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบ้ืองต้น 
Introduction to Entrepreneurship and Business 

     

22 888107 การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลทฟอร์ม 
Business Startup on Digital Platform 

     

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง      
23 140104  การเป็นพลเมือง  

Citizenship 
     

หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาทีส่อดคล้องกับGELO ข้อ 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 

 

 



 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดเฉพาะ 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

หมวดวิชาเฉพาะ         
วิชาแกน         
049100 มนุษยศาสตร์และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองโลก 

Human Sciences and Global Civic Engagement 
        

049211 เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในวัฒนธรรมโลก 
Literary Narratives in Global Cultures 

        

049212 การถ่ายทอดเชิงสร้างสรรค์: แนวและเรื่องแต่งในโลก 
Creative Expression: Genres and World’s Stories 

        

049221 แนวความคิดและการปลดปล่อยทั่วโลก 
Ideas and Liberations around the World 

        

049222 ภาษา การรู้คิด และ โลก 
Language, Mind, and the World 

        

049231 ประวัติศาสตร์โลก: สังคมและส่ิงแวดล้อม  
Global History: Society and Environment 

        

049232 การสร้างสถานที่: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก 
Making Place: Global History and Culture 

        

049241 การสกรีน การดู และการดำรงของตัวตน 
Screening, Seeing, and Self-Sustaining 

        

049251 เพศสภาพ วัฒนธรรม และความเท่าเทียม  
Gender, Culture and Equality 

        

 
 



 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

หมวดวิชาเฉพาะ         
วิชาแกน         
011374 ปรัชญาเทคโนโลยี 

Philosophy of Technology 
        

152211 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Introduction to Southeast Asia 

        

152241 ศาสนากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
Religions and Social Changes 

        

126101 ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Introduction to International Relations 

        

วิชาเอก (กลุ่มมนษุยศาสตร)์         
049311 ส่ือวรรณกรรมและส่ิงแวดล้อม 

Literary Media and Environment 
        

049312 จินตนาการอนาคตผ่านนิยายภาพ 
Imagining Futures through Graphic Novels 

        

049321 แนวคิดหลังมนุษยนิยม 
Posthumanism 

        

049322 เทคโนโลยีเกิดใหม่และจริยศาสตร์ 
Emerging Technologies and Ethics 

        

049331 เชียงใหม่: เมืองระดับโลก 
Chiang Mai: A Global City 

        

 
 



 

 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มมนษุยศาสตร)์         
049332 นิยายโฆษณาการ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

Advertising Fiction: Past, Present, and Future 
        

049333 ประวัติศาสตร์หนังสือและวัตถุตัวบท 
History of Books and Textual Objects 

        

049341 ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมส่ือร่วมสมัย 
Ethnicity and Contemporary Media Cultures 

        

049342 สุขภาพและการแพทย์ในวัฒนธรรมส่ือทัศนา 
Health and Medicine in Visual Media Cultures 

        

049351 ปัญหาในโลกหลังอาณานิคม 
Conundrums in Postcolonial World 

        

049352 ความปรารถนาและการผลิตทางวัฒนธรรม 
Desire and the Production of Cultures 

        

049353 ชาติ-นิเวศ: มุมมองเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 
Eco-Nation: Critical and Creative Perspectives 

        

049411 การอ่านไกลและการตีความด้วยคอมพิวเตอร ์
Distant Reading and Computational Interpretation 

        

049418 การประพันธ์เชิงสร้างสรรค ์
Creative Writing 

        

 
 
 
 



 

 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มมนษุยศาสตร)์         
049419 วารสารศาสตร์วรรณกรรมและการส่ือสารในส่ือ 

Literary Journalism and Media Communication 
        

049429 หัวข้อเลือกสรรทางจิตวิทยาของภาษาและการส่ือสาร 
Selected Topics in the Psychology of Language and 
Communication 

        

049431 โครงการแปลงวัฒนธรรมให้เป็นดิจิทัล: เรื่องและประวัติศาสตร์บอกเล่า 
Digitising Culture Project: Stories and Oral Histories 

        

049439 หัวข้อเลือกสรรทางการศึกษาโลกสัมพันธ์  
Selected Topics in Global Studies 

        

049449 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมสกรีนและทัศนา 
Selected Topics in Screen and Visual Cultures 

        

049451 มนุษยศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ  
Environmental Humanities in Praxis 

        

049461 ห้องทดลองมนุษยศาสตร์เพื่อกิจการเพื่อสังคม 
Humanities Lab for Social Enterprise 

        

049489 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

        

 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)         
003101 ภาษาเยอรมนัพืน้ฐาน 1 

Fundamental German 1 
        

003102 ภาษาเยอรมนัพืน้ฐาน 2 
Fundamental German 2 

        

003201 ภาษาเยอรมนัระดบักลาง 1  
Intermediate German 1 

        

003202 ภาษาเยอรมนัระดบักลาง 2 
Intermediate German 2 

        

017101 ฮนิดขี ัน้ต้น 1 
Beginning Hindi 1 

        

017102 ฮนิดขี ัน้ต้น 2 
Beginning Hindi 2 

        

017111 สนทนาฮนิด ี1 
Hindi Conversation 1 

        

017112 สนทนาฮนิด ี2 
Hindi Conversation 2 

        

018131 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 1  
Japanese Language and Culture 1 

        

 
  
 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 



 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)         
018132 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 2 

Japanese Language and Culture 2 
        

018133 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 3  
Japanese Language and Culture 3 

        

018134 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 4  
Japanese Language and Culture 4 

        

019105 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 1 
Chinese in Daily Life 1 

        

019106 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 2 
Chinese in Daily Life 2 

        

019205 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 3 
Chinese in Daily Life 3 

        

019206 ภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 4 
Chinese in Daily Life 4 

        

020101 ภาษาพม่าพืน้ฐาน 1 
Fundamental Burmese 1 

        

020102 ภาษาพม่าพืน้ฐาน 2 
Fundamental Burmese 2 

        

020211 การอ่านและการเขยีนภาษาพม่า 1 
Reading and Writing in Burmese 1 

        

 

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 



 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)         
020231 การพูดและการฟังภาษาพม่า 1 

Speaking and Listening in Burmese 1 
        

021101 ภาษาสเปน 1 
Spanish 1 

        

021102 ภาษาสเปน 2 
Spanish 2 

        

021203 ภาษาสเปน 3 
Spanish 3 

        

021204 ภาษาสเปน 4 
Spanish 4 

        

025103 ภาษาไทยพืน้ฐานส าหรบัชาวต่างชาต ิ1 
Basic Thai for Foreigners 1 

        

025104 ภาษาไทยพืน้ฐานส าหรบัชาวต่างชาต ิ2 
Basic Thai for Foreigners 2 

        

025105 การฟังและการพูดภาษาไทยขัน้ต้น 
Basic Listening and Speaking in Thai 

        

025106 การฟังภาษาไทยขัน้กลาง 
Intermediate Listening in Thai 

        

025108 การอ่านและการเขยีนภาษาไทยขัน้ต้น 
Basic Reading and Writing in Thai 

        

  

ชื่อวิชา PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 



 

กลุ่มวิชา / 
รหัสวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

วิชาเอก (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)         
026101 ภาษาเกาหล ี1 

Korean 1 
        

026102 ภาษาเกาหล ี2 
Korean 2 

        

026111 การฟังและการพูดภาษาเกาหล ี1 
Korean Listening and Speaking 1 

        

026112 การฟังและการพูดภาษาเกาหล ี2 
Korean Listening and Speaking 2 

        

 
 



 

คำอธิบายผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคญั 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ตระหนักและสำนักในความเป็นไทย 

2. ความรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม กับ

การแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษา 

เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.5  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 



 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ 

และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นำเสนออย่างเหมาะสม 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม กับ

การแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง ประเด็น
ในการแกไ้ขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ 

และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ การ

นำเสนออย่างเหมาะสม



 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 
     

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ      
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
1.6 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย      
2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา      
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา      
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ      

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ      
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ      



 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) GELO1 GELO2 GELO3 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 

3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม      
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม      
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

     

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง      
4.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก      
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

ส่ือสารอย่างเหมาะสม      

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์      

5.3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการนำเสนออย่าง
เหมาะสม 

     

หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้กำหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาทีส่อดคล้องกับGELO ข้อ 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 
 



 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

        

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

        

3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับความสำคัญ 

        

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

        

2. ด้านความรู ้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา           
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

        

4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

        



 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ         

2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข  
    ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

        

3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม         
4)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม         

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

        

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

        

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

        

2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
ส่ือการนำเสนออย่างเหมาะสม 

        

 



 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบลำดับขั้น และค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและ 
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลำดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลำดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้กำหนดดังนี้ 
 (1) อักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนดดังนี้ 
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย ค่าลำดับขั้น 
  A ดีเย่ียม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 
 (2) อักษรลำดับขั้นที่ไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

    (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 



 

 (3) อักษรลำดับขั้นที่การวัดและประเมินผลยังไม่ส้ินสุด ให้กำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS) 
 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลำดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น 
จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
  • การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

 1. การสอนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชา (Course Learning  
 Outcomes: CLOs) 
 2. กระบวนวิชาของแต่ละชั้นปีสามารถทำการสอนและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี  
 (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 • การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงหรือทีเ่กี่ยวข้องกบัหลักกลุ่มวิชาในหลักสูตร 
 2. ลักษณะอาชีพของบัณฑิตกับการสร้างผลกระทบแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  • ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
  และนวัตกรรม และตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินครบตามจำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำที่หลักสูตร 
  กำหนด 
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 



 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ 
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนู
ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 



 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในหลักสูตร 

● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

● อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ำปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

● มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทกุ 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา 

2.  บัณฑิต 

● มีการประเมนิคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
เทียบเคียงได้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

● มีการสำรวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกบับัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ 

3.  นักศึกษา  

● มีกระบวนการรับนักศกึษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคดัเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา ให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะ เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

● มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



 

● มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องกำหนดช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

● มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม ผลการ
ดำเนินงาน 

● มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมนิความพึงพอใจ และผล
การจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

● มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

● มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

● มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

● มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

● มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

● มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัติ 

● มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

● มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน 

● มีการประเมนิผู้เรียน กำกับให้มีการประเมนิตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 
 
 
 



 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

● มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

● มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7.  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา     
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย

ปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 
80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)              
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ 
ทุกกระบวนวิชา 

x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3  
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล  
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับคำแนะนำด้านการบริหาร 
จัดการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x 



 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    

หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม                     
โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสอบ  
 มีการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์การสอน              
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน  
 และการใช้ส่ือในทุกกระบวนวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี ้ผลการดำเนินงานที ่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7                  
โดยคณะกรรมการประเม ินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน                     
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชารวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการส อน             
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั ้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนำไปสู ่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา และ



 

หลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 

ภาคผนวก 
1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
กระบวนวิชาของคณะมนษุยศาสตร ์
ม.อ. 101 (001101): ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1        3(3-0-6) 
ENGL 101 (001101): Fundamental English 1      
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับเบ้ืองต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading 
and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

ม.อ. 102 (001102): ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2        3(3-0-6) 
ENGL 102 (001102): Fundamental English 2     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.อ.101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับ
ที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

ม.อ. 207 (001207): ภาษาองักฤษส าหรบัการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์1 3(3-
0-6) 
ENGL 207 (001207): English for Effective and Creative Communication 1     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การสื่อสารภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตในบริบทสงัคมระหว่างวฒันธรรม ไดแ้ก่ การอ่าน               
การสะท้อนความคิด การอธิบาย และการน าเสนอด้วยวาจา การเขยีนในสื่อสมยัใหม่ การพฒันาทกัษะ                   
การสื่อสารอย่างมจีรรยาบรรณและมคีวามน่าเชื่อถอื การสรา้งเนื้อหาทีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์ 

Communication in English for developing life skills in the context of intercultural society, 
which includes reading, reflection, explanation, and oral presentation. Writing on the new media 
platforms. The developments of communication skills with integrity and credibility. The production 
of contents in effective and creative ways. 

 

 

 



 

 

ม.อ. 208 (001208): ภาษาองักฤษส าหรบัการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์2 3(3-
0-6) 
ENGL 208 (001208): English for Effective and Creative Communication 2     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.อ.207 (001207) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะเชงิวชิาชพีและเชงิวชิาการ ไดแ้ก่ การอ่าน การสะทอ้น
ความคิด การอธิบาย และการน าเสนอดว้ยวาจา การเขยีนในสื่อสมยัใหม่ การพฒันาทกัษะ การสื่อสาร
อย่างมจีรรยาบรรณ การสรา้งเนื้อหาเชงิวชิาชพีและเชงิวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์ 

Communication in English for developing professional and academic skills, which includes 
reading, reflection, explanation, and oral presentation. Writing on the new media platforms. The 
developments of communication skills with integrity. The production of professional and academic 
contents in effective and creative ways. 

ม.ย. 101 (003101): ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 
GER 101 (003101): Fundamental German 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การทบทวนไวยากรณ์พืน้ฐาน การฝึกทกัษะภาษาในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน 

Review of basic German grammar. Practice of all language skills: listening, speaking, 
reading and writing. 

ม.ย. 102 (003102): ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3(3-0-6) 
GER 102 (003102): Fundamental German 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ย. 101 (003101) 

การศึกษาไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญและซับซ้อนอย่างเป็นระบบ การฝึกทักษะภาษาในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน 

Systematic study of important and complex German grammar. Practice of all language 
skills: listening, speaking, reading and writing. 

ม.ย. 201 (003201): ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1     3(3-0-6) 
GER 201 (003201): Intermediate German 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ย. 102 (003102) 

การศึกษาไวยากรณ์และการใช้ภาษาเยอรมันระดับกลาง 
Study of German grammar and usage of language of the medium level of difficulty. 

 



 

 

 
ม.ย. 202 (003202): ภาษาเยอรมนัระดับกลาง 2     3(3-0-6) 
GER 202 (003202): Intermediate German 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ย. 201 (003201) 

การศึกษาไวยากรณ์และการใช้ภาษาเยอรมันระดับกลาง เป็นกระบวนวิชาต่อเนื่องจากกระบวนวิชา 
ม.ย. 201 

Study of German grammar and usage of language of the medium level of difficulty. 
Continuation of GER 201 

ม.ปร. 374 (011374)   ปรัชญาเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 
PHIL 374   Philosophy of Technology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 หรือ ได้รับการยินยอมจากภาควิชา 
 ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และสารัตถะของเทคโนโลยี ความคิดทางปรัชญาที่สำคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยี เทคโนโลยีแห่งอนาคต 

 Meaning, historical development and essence of technology, main 
philosophical thoughts on technology, ethical and social effects of technology and 
technology of the future. 

ม.ฮ. 101 (017101): ฮินดีขั้นต้น 1       3(3-0-6) 
HINDI 101 (017101): Beginning Hindi 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ประวัติความเป็นมาของภาษาฮินดี การอ่านและเขียนอักษรเทวนาครี ไวยากรณ์ฮินดีเบ้ืองต้น การ
แปลประโยคที่ไม่ซับซ้อนจากฮินดีเป็นไทย และจากไทยเป็นฮนิดี 

History of the Hindi language, reading and writing Devanagari scripts. Preliminary Hindi 
grammar. Translating simple sentences from Hindi to Thai and from Thai to Hindi. 

ม.ฮ. 102 (017102): ฮินดีขั้นต้น 2       3(3-0-6) 
HINDI 101 (017101): Beginning Hindi 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ฮ. 101 (017101) 

การแจกรูปกริยาในประโยคปัจจุบันกาล อดีตกาล และอนาคตกาล การใช้กริยาในประโยคแสดงความ
สงสัย ประโยคมาลาคำส่ัง และประโยคมาลากำหนด การใช้กริยาพิเศษ การแปลประโยค์จากฮินดีเป็นไทย 
และจากไทยเป็นฮินดี 



 

Conjugation of verbs in present, past and future sentences. Using of the verbs in 
presumptive, imperative and subjunctive sentences. Using of the special verbs. Translating 
sentences from Hindi to Thai and from Thai to Hindi. 

 

ม.ฮ. 111 (017111): สนทนาฮินดี 1       3(3-0-6) 
HINDI 111 (017111): Hindi Conversation 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

การฟังและออกเสียงสระและพยัญชนะ ประโยคพื้นฐานภาษาฮินดี การสนทนาในชีวิตประจำวัน                  
การแนะนำตนเอง และการเล่าเรื่องส้ันๆ ด้วยภาษาฮินดี 

Listening and pronouncing Hindi vowels and consonants, basic sentences, conversation 
in daily life, introducing oneself and telling short stories in Hindi. 

ม.ฮ. 112 (017112): สนทนาฮินดี 2       3(3-0-6) 
HINDI 112 (017112): Hindi Conversation 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ฮ. 111 (017111) 

การสนทนาภาษาฮินดีในสถานการณ์เฉพาะ และสถานการณ์ต่างๆ การพูดอย่างเป็นทางการ 
และการเล่านิทานจากเรื่องทีอ่่าน 

Hindi conversation in particular and various situations, speaking on formal occasions and 
narrating Hindi stories with own words. 

ม.ญ. 131 (018131): ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1     3(3-0-6) 
JA 131 (018131): Japanese Language and Culture 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ภาษาญี่ปุ่นในบรบิทของวฒันธรรมทีก่ าหนด การฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคภาษาญี่ปุ่น
ระดบัต้น การศกึษาค าศพัท์ประมาณ 300 ค า 

Japanese in the specific cultural context. Listening, speaking, reading, and writing basic 
Japanese sentences using about 300 words. 

ม.ญ. 132 (018132): ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2     3(3-0-6) 
JA 132 (018132): Japanese Language and Culture 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ญ. 131 (018131) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่ นในบริบทของวฒันธรรมที่ก าหนด การฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคภาษาญี่ปุ่ นที่
ซบัซ้อนขึน้ การศกึษาค าศพัท์เพิม่ขึน้อกีประมาณ 300 ค า 

Japanese in the specific cultural contexts. Listening, speaking, reading, writing sentences 
more complex Japanese sentences using more than 300 words. 



 

 

 

 

ม.ญ. 133 (018133): ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3     3(3-0-6) 
JA 133 (018133): Japanese Language and Culture 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ญ. 132 (018132) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่ นตามบริบทวัฒนธรรมในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวและที่พักอาศัย ฤดูกาลและ
ภูมอิากาศ เมอืงและสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรมนอกบ้าน ภาษาและวฒันธรรมต่างชาติ  การฟัง พูด อ่าน 
และเขยีนประโยคภาษาญี่ปุ่นทีซ่บัซ้อนขึน้ การศกึษาค าศพัท์เพิม่ขึน้อกีประมาณ 300 ค า 

Japanese in cultural context about family and accommodations, seasons and weather, 
towns and places, outdoor activities, language and culture of other countries. Listening, speaking, 
reading, and writing more complex Japanese sentences. Study of additional vocabulary 
approximately 300 words. 

ม.ญ. 134 (018134): ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4     3(3-0-6) 
JA 134 (018134): Japanese Language and Culture 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ญ. 133 (018133) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่ นตามบริบทวัฒนธรรมในประเด็นเกี่ยวกบัการรบัประทานอาหารนอกบ้าน การไป
ท างานนอกสถานที่ สุขภาพ การเจ็บป่วย และการแสดงความยนิดี การฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยค
ภาษาญี่ปุ่น             ทีซ่บัซ้อนขึน้ การศกึษาค าศพัท์เพิม่ขึน้อกีประมาณ 300 ค า 

Japanese in cultural context about eating outdoors, business trips, staying healthy, 
sickness, and celebrations. Listening, speaking, reading, and writing more complex Japanese 
sentences. Study of additional vocabulary approximately 300 words. 

ม.จ. 105 (019105): ภาษาจนีในชีวิตประจำวัน 1     3(3-0-6) 
CN 105 (019105): Chinese in Daily Life 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ภาษาจนีระดบัต้น ระบบเสยีงภาษาจนี และการถอดเสยีงโดยใชส้ทัอกัษรจนีระบบพนิอนิ การฟัง             
พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ความยาวประมาณ 50 ตัวอักษรจีน การศึกษาค าศพัท์
ประมาณ 260 ค า 

Fundamental Chinese. Sound system and transcription of Chinese using the Chinese 
phonetic systems (Pinyin). Listening, speaking, reading and writing simple sentences, using 
approximately 50 characters. Studying 260 Chinese vocabularies. 

 



 

 

 

ม.จ. 106 (019106): ภาษาจนีในชีวิตประจำวัน 2     3(3-0-6) 
CN 106 (019106): Chinese in Daily Life 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.จ. 105 (019105) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนโครงสร้างวลีและประโยคที่ซบัซ้อนขึ้น การศึกษา
ค าศพัท์เพิม่ขึน้ประมาณ 300 ค า 

Development of listening, speaking, reading and writing, using more complicated phrase 
and sentence structures, including 300 vocabularies. 

ม.จ. 205 (019205): ภาษาจนีในชีวิตประจำวัน 3     3(3-0-6) 
CN 205 (019205): Chinese in Daily Life 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.จ. 106 (019106) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภาษาจนีระดบักลาง การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในสถานการณ์การสื่อสารอย่างง่าย ไวยากรณ์ 
ค าศพัท์เพิม่เตมิ 300 ค า และตวัอกัษรจนี 120 ตวั 

Intermediate Chinese. Listening, speaking, reading and writing in simple communication 
situations. Grammatical structures, including 300 vocabularies and 120 Chinese characters. 

ม.จ. 206 (019206): ภาษาจนีในชีวิตประจำวัน 4     3(3-0-6) 
CN 206 (019206): Chinese in Daily Life 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.จ. 205 (019205) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ภาษาจนีระดบักลาง การฟัง พูด อ่าน เขยีนในสถานการณ์ต่างๆ ทางสงัคม ไวยากรณ์ทีซ่บัซ้อน
ขึน้ และตวัอกัษรจนี 120 ตวั 

Intermediate Chinese. Listening, speaking, reading and writing in various social situations. 
More complicated grammatical structures with 120 Chinese characters. 

ม.พ. 101 (020101): ภาษาพม่าพืน้ฐาน 1      3(3-0-6) 
BR 101 (020101): Fundamental Burmese 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ลกัษณะของภาษาพม่า อกัษรและสทัอกัษรพม่า การสนทนาในสถานการณ์และหวัข้อต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนั การอ่านและการเขยีนภาษาพม่าในระดบัพืน้ฐาน 

Characteristics of Burmese language. Burmese alphabets and transcriptions. 
Conversation in different situations and topics in daily life. Basic Burmese reading and writing. 

 

 



 

 

ม.พ. 102 (020102): ภาษาพม่าพืน้ฐาน 2      3(3-0-6) 
BR 102 (020102): Fundamental Burmese 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.พ. 101 (020101) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านท าความเข้าใจเนื้อหา การเขียน
ประโยคและย่อหน้าขนาดสัน้ 

Using Burmese in daily life communication. Reading for comprehension. Writing 
sentences and short paragraphs. 

ม.พ. 211 (020211): การอ่านและการเขียนภาษาพมา่ 1    3(3-0-6) 
BR 211 (020211): Reading and Writing in Burmese 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.พ. 102 (020102) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การอ่าน ตอบค าถาม และสรุปความตวับทขนาดสัน้ ไดแ้ก่ ประกาศ โฆษณา และบทอ่านคดัสรร 
Reading, answering questions and summarizing short texts including notices, 

advertisements and short selected texts. 

ม.พ. 231 (020231): การพูดและการฟังภาษาพมา่ 1     3(3-0-6) 
BR 231 (020231): Speaking and Listening in Burmese 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.พ. 102 (020102) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

หลกัพื้นฐานในการพูดในที่ชุมชน มารยาทในการฟัง การพูดภาษาพม่าในหวัข้อต่างๆ โดยใช้
ประโยคพืน้ฐาน การตอบค าถามจากเรื่องทีฟั่งไดอ้ย่างถูกต้อง 

Basic principles of public speaking. Good manners in listening. Speaking in Burmese 
about different topics by using simple sentences. Answering questions correctly. 

ม.สป. 101 (021101): ภาษาสเปน 1       3(3-0-6) 
ESP 101 (021101): Spanish 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

การสะกดค า และการออกเสยีงภาษาสเปน ค าศพัท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐานภาษา
สเปน โดยมรีูปแบบการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร เน้นบูรณาการทกัษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขยีนค า วล ีและประโยคอย่างง่าย การทกัทายและการแนะน าตวั การซกัถาม และใหข้อ้มูลอย่าง
ง่าย 

Spanish spelling and pronunciation. Basic Spanish vocabulary, grammar and sentence 
patterns using communicative approach with integrated skills of listening, speaking, reading and 
writing words, phrases and simple sentences. Greetings and introduction. Asking for and giving 
simple information. 

 



 

 

ม.สป. 102 (021102): ภาษาสเปน 2       3(3-0-6) 
ESP 102 (021102): Spanish 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.สป. 101 (021101) 

ค าศพัท์ ไวยกรณ์ และรูปประโยคภาษาสเปน โดยมรีูปแบบการเรยีนเพื่อการสื่อสาร เน้นบูรณา
การ ทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคทีซ่บัซ้อนเกี่ยวกบัสถานการณ์ในชวีติประจ าวนั 

Spanish vocabulary, grammar and sentence patterns using the communicative approach, 
with integrated skills of listening, speaking, reading and writing complex sentences related to daily 
life situations. 

ม.สป. 203 (021203): ภาษาสเปน 3       3(3-0-6) 
ESP 203 (021203): Spanish 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.สป. 102 (021102) 

ค าศพัท์ ไวยกรณ์ และรูปประโยคภาษาสเปน โดยมรีูปแบบการเรยีนเพื่อการสื่อสาร เน้นบูรณา
การ ทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคสัน้ๆ เกี่ยวกบัสถานการณ์ต่างๆ 

Spanish vocabulary, grammar and sentence patterns using the communicative approach, 
with integrated skills of listening, speaking, reading and writing short sentences in various 
situations. 

ม.สป. 204 (021204): ภาษาสเปน 4       3(3-0-6) 
ESP 204 (021204): Spanish 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.สป. 102 (021102) 

ค าศพัท์ ไวยกรณ์ และรูปประโยคภาษาสเปน โดยมรีูปแบบการเรยีนเพื่อการสื่อสาร เน้นบูรณา
การ ทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคทีซ่บัซ้อนในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 

Spanish vocabulary, grammar and sentence patterns using the communicative approach, 
with integrated skills of listening, speaking, reading and writing complex sentences in various 
situations. 

ม.ทปท. 101 (025101): ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1     3(3-0-6) 
TFL 101 (025101):  Thai in Everyday Life 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
ภาษาไทยเบ้ืองต้นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

มารยาทไทย เน้นทักษะการฟัง การพูด ฝึกการอ่าน และการเขียน อักษรไทย คำ วลี ประโยคและข้อความขนาดส้ัน 
Basic Thai for everyday communication in various situations, introduction to Thai culture and 

manners, focus on listening, speaking, reading and writing Thai alphabet, words, phrases, and short 
messages. 



 

ม.ทปท. 102 (025102): ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2     3(3-0-6) 
TFL 102 (025102):  Thai in Everyday Life 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ทปท. 101 (025101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์ต่างๆ การสนทนาเกี่ยวกับภูมิหลัง 

ครอบครวั เมอืงและประเทศ ชัน้เรยีนและเพื่อน อาหาร ผลไม ้ราคา ปรมิาณ และรสชาต ิการท่องเที่ยว 
การพักผ่อน และกีฬา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการรักษาพยาบาล อ่านและเขียนส านวน ข้อความ 
ประโยคและย่อหน้า ความรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญของไทย การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยทีซ่บัซ้อนขึน้ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาไทย ศพัท์และส านวนไทย การ
เขยีนประโยคและเรยีงความขนาดสัน้ 

Thai for everyday communication in various situations. Conversation about family background, 
hometown and country, classroom and friends, food, fruits, price, number and tastes, travel, recreation and 
sports, environment, health and cure. Reading and writing expressions, phrases, sentences and paragraphs. 
Knowledge on Thai culture and important traditions. Reading and writing more complex Thai, focus on 
listening, speaking, reading and writing Thai words, expressions, idioms, sentences and short composition. 

ม.ทปท. 103 (025103): ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ 1    6(6-0-12) 
TFL 103 (025103):  Basic Thai for Foreigners 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ค าศพัท์ ส านวน และการสนทนาภาษาไทยในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวกบัการทกัทาย การแนะน าตวัเอง 
การบอกลา ครอบครวั สิง่ของใกลต้วั การระบุจ านวน การบอกเวลา กจิกรรมต่างๆ สภาพ รูปร่าง และ
ลกัษณะ 

Vocabulary, expression and conversation in Thai on topics of greeting, self-introduction, 
saying goodbye, family, everyday objects, number and time indicating, activities, conditions, 
shapes, and characteristics. 

ม.ทปท. 104 (025104): ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ 2    3(3-0-6) 
TFL 104 (025104):  Basic Thai for Foreigners 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ทปท. 103 (025103) หรอืตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา 
ศพัท์ ส านวน และการสนทนาภาษาไทยในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวกบันันทนาการ การบนัเทงิ ประเพณี 

ศลิปะวฒันธรรม เศรษฐกจิ สงัคม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศไทย 
Vocabulary, expression and conversation in Thai on topics of recreation, entertainment, 

tradition, art and culture, economy, society, science, technology and current situation in Thailand. 

 

 

ม.ทปท. 105 (025105): การฟังและการพูดภาษาไทยขั้นต้น    3(3-0-6) 



 

TFL 105 (025105):  Basic Listening and Speaking in Thai 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ลกัษณะเสยีงภาษาไทย การฟังเพื่อจ าแนกเสยีงในภาษาไทย หลกัการฟังเพื่อจบัค าส าคญัในบท
สนทนาและเรื่องเล่าจากผูพู้ดภาษาไทย การสนทนาและการเล่าเรื่องในชวีติประจ าวนั 

Characteristics of Thai sounds. Listening in order to identify Thai sounds. Principles of 
listening in order to identify keywords in conversation and narration from Thai native speakers. 
Conversation and narration in daily life. 

ม.ทปท. 106 (025106): การฟังภาษาไทยขั้นกลาง     3(3-0-6) 
TFL 106 (025106):  Intermediate Listening in Thai 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.ทปท. 105 (025105) หรอืตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา 

การจับประเด็นและสรุปความจากการฟังจากสื่อในหัวข้อเกี่ยวกับนันทนาการ ความบันเทิง 
ประเพณี ศลิปวฒันธรรม เศรษฐกจิ สงัคม วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

Grasping and summarizing main ideas from listening to media on topics of recreation, 
entertainment, tradition, art and culture, economy, society, science and technology. 

ม.ทปท. 108 (025108): การอ่านและการเขียนภาษาไทยขัน้ต้น    3(3-0-6) 
TFL 108 (025108):  Basic Reading and Writing in Thai 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

การอ่านออกเสียง การผันวรรณยุกต์ และการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ค า วลี และ
ประโยคพืน้ฐาน 

Reading aloud; tone assignment; writing consonants, vowels, tones, words, phrases and 
basic sentences. 

ม.กล. 101 (026101): ภาษาเกาหลี 1       3(3-0-6) 
KOR 101 (026101):  Korean 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

หลกัการออกเสียงพยญัชนะ และสระ การสะกดค า ไวยากรณ์พื้นฐานและโครงสร้างประโยค                    
ความเดยีว การฟัง พูด อ่าน เขยีนประโยคความเดยีวในหวัขอ้ต่างๆ 

Pronunciation principles of consonants and vowels, spelling, basic grammar and simple 
sentence structure, listening, speaking, reading and writing simple sentence in various topics. 

 

 

ม.กล. 102 (026102): ภาษาเกาหลี 2       3(3-0-6) 
KOR 102 (026102):  Korean 2 



 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.กล. 101 (026101) 
ไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยคความรวม การฟัง พูด อ่าน และเขยีนประโยคความรวม การ

สนทนาพืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
Grammar and compound sentence structure, listening, speaking, reading and writing 

compound sentence, basic conversation in daily life. 

ม.กล. 111 (026111): การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1     3(3-0-6) 
KOR 111 (026111):  Korean Listening and Speaking 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.กล. 101 (026101) 
การสื่อสารดว้ยการฟัง และการพูดภาษาเกาหลขี ัน้พืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
Communication through listening and speaking Korean in basic everyday situations. 

ม.กล. 112 (026112): การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2     3(3-0-6) 
KOR 112 (026112):  Korean Listening and Speaking 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ม.กล. 102 (026102) หรอื ม.กล. 111 (026111) 
การสื่อสารดว้ยการฟัง และการพูดโดยใชรู้ปแบบประโยคทีซ่บัซ้อนมากขึน้ในสถานการณ์เฉพาะ 
Communication through listening and speaking by using more complex conversational 

patterns in specific situations. 

ม.บก. 100 (049100) มนุษยศาสตร์และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองโลก  3(3-0-6) 
IH 100   Human Sciences and Global Civic Engagement  
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 ความร ู ้และท ักษะพื ้นฐานต่าง ๆ ของมน ุษย ์  การเช ื ่อมโยงความร ู ้และท ักษะของมนุษย์                               
การเปล่ียนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อความรู้และทักษะของมนุษย์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในฐานะพลเมืองโลก                         
ในปัจจุบันและอนาคต 
 The foundational knowledge and skills of humanities.  The connectivities of human 
knowledge and skills.  Social changes that have impact on human knowledge and skills.  The 
impacts of the applications of human knowledge and skills on economy, society, and culture. 
The applications in the present time and in the future of human knowledge and skills from 
the perspective of global citizenship 

 

ม.บก. 211 (049211)   เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในวัฒนธรรมโลก    3(3-0-6) 
IH 211   Literary Narratives in Global Cultures 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 



 

 รูปแบบ องค์ประกอบ ทฤษฎี วิธีการเล่า เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในวัฒนธรรมโลก กระบวนการส่ือ
ความหมาย เพื่อการสร้างและการดำรงไว้ในความเป็นชุมชนและสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม และ
ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม 
 Forms, elements, theories, narrative strategies and literary narratives of global cultures. 
Process of meaning-making that reinforce the constructions and maintenances of communities 
and societies, ways to live with environments and transformations of societies and cultures. 

ม.บก. 212 (049212)   การถ่ายทอดเชิงสรา้งสรรค์: แนวและเรื่องแต่งในโลก  3(3-0-6) 
IH 212   Creative Expression: Genres and World’s Stories 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 องค์ประกอบและวิธีการเล่าเรื่องในนิยายร่วมสมัยในแนวต่าง ๆ การวิเคราะห์วิธีการดำเนินเรื่องและ
การสร้างความหมายในเรื่องแต่งแนวต่าง ๆ เชิงลึก การถ่ายทอดเรื่องเชิงสร้างสรรค์เบ้ืองต้นตามแนวตัวอย่าง 
 Narrative elements and methods in contemporary fictions in various genres. Critical 
analysis on the narrative strategies and the production of meanings in fictions in various 
genres. Creative expressions by using fictions in various genres as models. 

ม.บก. 221 (049221)   แนวความคิดและการปลดปล่อยทั่วโลก    3(3-0-6) 
IH 221   Ideas and Liberations around the World 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดเชิงปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนกลุ่มต่าง ๆ ในโลกซึ่งส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหว
และนำไปสู่การปลดปล่อยคนในสังคม 
 Philosophical ideas that create influences on different groups of people in the world 
which also contribute to movements and lead to social liberations.    

ม.บก. 222 (049222)   ภาษา การรู้คิด และโลก      3(3-0-6) 
IH 222 Language, Mind, and the World 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับชีววิทยาวิวัฒนาการของยีน สมอง และภาษา แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
และการรู้คิด กลไกการรู้คิดกับการเข้าใจภาษาเบ้ืองต้น วัฒนธรรมต่าง ๆ  ในโลกกับการรู้คิดผ่านภาษาที่หลากหลาย 
 Introduction to the evolutionary biology of gene, brain and language. Basic concepts 
of linguistics and mind. Mind mechanism and basic language comprehension. World’s cultures 
and mind through languages. 

ม.บก. 231 (049231)   ประวัติศาสตร์โลก: สังคมและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
IH 231   Global History: Society and Environment 



 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในระดับโลก ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 
 Social, economic, cultural, and technological transformations from global perspective. 
The consequences that come from the transformations on the environments. 

ม.บก. 232 (049232)   การสร้างสถานที่: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก  3(3-0-6) 
IH 232   Making Place: Global History and Culture 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 การจัดการ การออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพให้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกทั้งอดีตและปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานที่อยู่อาศัย การผลิต
ความหมาย ภาพแทน และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการออกแบบสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 
 Management, designing and transformation of physical space into place for living in 
various global cultures both in history and present.  Technologies involved in designing living 
places. Productions of meanings, representations and transfer of knowledge in designing living 
places. 

ม.บก. 241 (049241)   การสกรีน การดู และการดำรงของตัวตน    3(3-0-6) 
IH 241   Screening, Seeing, and Self-Sustaining 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 รูปแบบ องค์ประกอบ ทฤษฎี และการสร้างความหมายของสื่อสกรีนที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวตน 
สังคม และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บทบาทของสื่อสกรีนกับการปรับเปลี ่ยนการมองโลก และความ
เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงตัวตน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 Forms, elements, theories, and process of meaning-making of screen media related 
to the subjectivation of self, society and relationships with the environment. Role of screen 
media in changing perspectives towards the world, which is connected to the transformations 
of self, society and environment. 

 

 

 

ม.บก. 251 (049251)   เพศสภาพ วัฒนธรรม และความเท่าเทียม   3(3-0-6) 
IH 251    Gender, Culture and Equality 



 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปทางประวัติศาสตร์ของเพศสภาพในสังคมและวัฒนธรรมโลก ทฤษฎีด้านเพศสภาพศึกษา 

การเมืองและสิทธิทางกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมของเพศสภาพ ภาษากับเพศสภาพ การปฏิบัติทางวัฒนธรรม
กับเพศสภาพ การออกแบบการส่ือสารกับสังคมเกี่ยวกับเพศสภาพ 

General knowledge on the history of gender in global society and culture. Theories in 
gender studies. Politics and legal rights for gender equality. Languages and genders. Cultural 
practices and genders. Communication design on gender issues for public. 

ม.บก. 311 (049311) สื่อวรรณกรรมและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
IH 311   Literary Media and Environment 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 241 (049241) หรือ ม.อ. 250 (001250) หรือ 
ม.ฝ. 260 (002260) หรือ ม.ท. 270 (014270) หรือ ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รูปแบบ องค์ประกอบ วิธีการเล่า การสร้างความหมายของเรื่องเล่าในส่ือวรรณกรรมที่หลากหลายที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การศึกษาความสัมพันธ์ของส่ือวรรณกรรมกับการสร้างตัวตนและการ
มองโลกในมิติของสิ่งแวดล้อมของผู ้รับสื่อวรรณกรรม การสร้างสื่อวรรณกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Forms, elements, narrative strategies. The meaning making of various literary medias 
related to nature and environment. Study of relationship between literary medias and 
audience’s subjectivity and formation of worldview towards the environments. Production of 
literary media to foster public awareness about environmental sustainability. 
 
ม.บก. 312 (049312)   จินตนาการอนาคตผ่านนิยายภาพ    3(3-0-6) 
IH 312  Imagining Futures through Graphic Novels 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 241 (049241) หรือ ม.อ. 250 (001250) หรือ                          
ม.ฝ. 260 (002260) หรือ ม.ท. 270 (014270) หรือ ม.ย. 261 (003261) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนิยายภาพ นิยายภาพกับภาพแทนของสังคมอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในนิยายภาพกับสภาวะหรือการเปล่ียนแปลงของสังคมที่ทำให้เกิดการผลิตนิยายภาพ 
 Concepts and theories on graphic novel. Graphic novels and the various presentations 
of images of future societies.  The relationships between the contents in the graphic novels 
and the states or transformations of the societies which are related to the productions of the 
graphic novels. 

ม.บก. 321 (049321)   แนวคิดหลังมนุษยนิยม      3(3-0-6) 
IH 321    Posthumanism 



 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.ปร. 100 (011100) หรือ 
ม.ปร. 153 (011153) 
 ภาพรวมของการเกิดขึ ้นของกลุ่มแนวคิดหลังมนุษยนิยม กลุ ่มแนวคิดหลังมนุษยนิยมที่เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มแนวคิดหลังมนุษยนิยมที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สภาวะทางกายภาพของโลก และ
ความเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 
 Overview of the emergence of post-humanist concepts.  Post-humanist concepts that 
are related to advancements in technological sciences, biological and medical sciences, 
human and social sciences.  Post-humanists concepts that are related to environments 
changes, physical conditions of the world and other changes. 

ม.บก. 322 (049322) เทคโนโลยีเกิดใหม่และจริยศาสตร ์    3(3-0-6) 
IH 322   Emerging Technologies and Ethics 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ ม.ปร. 257 (011257) หรือ 
ม.ปร. 374 (011374) 
 สังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต มุมมองทางจริยศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ  ของการเกิดขึน้
ใหม่ของเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการส่ือสารและข้อมูล เทคโนโลยีด้านจักรกลอัจฉริยะ เทคโนโลยีด้านการเดินทาง
และขนส่ง เทคโนโลยีด้านชีวการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐและพัฒนาสังคม 
 Society of technology and sciences at present time and future. Ethical perspectives in 
various contexts of emerging technologies. Information and communication technology, 
artificial intelligence technology, travel and logistic technology, biomedical and public health 
technology, state management and social development technology. 
ม.บก. 331 (049331)  เชียงใหม่: เมืองระดับโลก     3(3-0-6) 
IH 331   Chiang Mai: A Global City 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความสําคัญของเชียงใหม่ในฐานะเมืองที่มีความเป็นสากล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติ
พันธ์ุในเชียงใหม่ ความเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ความเคล่ือนไหวของผู้คนหลายกลุ่ม 
ซึ่งมีความสําคัญต่อการทำความเขา้ใจและขยายโลกทัศน์การเป็นพลเมืองโลก 
 Significance of Chiang Mai as a global city. Multi-cultural and multi-ethnic society in 
Chiang Mai. Transformation of Chiang Mai from the past to the present. The mobilities of the 
various groups of people that are important to the comprehension and the extension of 
knowledge of global citizenship.  

ม.บก. 332 (049332)   นิยายโฆษณาการ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต   3(3-0-6) 



 

IH 322   Advertising Fictions: Past, Present, and Future 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ 
ม.อ. 250 (001250) หรือ ม.ฝ. 260 (002260) หรือ ม.ท. 270 (014270) หรือ ม.ย. 261 (003261) หรือ                
ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความสัมพันธ์ของสื่อวรรณกรรมกับวัฒนธรรมการโฆษณาและบริโภคนิยมในอดีต ปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต นิยายโฆษณาการและแนวคิดทางปรัชญา นิยายโฆษณาการและภาษา นิยายโฆษณาการ
และสังคม นิยายโฆษณาการกับการบริโภคงานวรรณกรรม 
 Literary media’ s relationship with advertising and consumer cultures in the past, present 
and future.  Advertising fictions and philosophy concepts.  Advertising fictions and languages. 
Advertising fiction and society. Advertising fiction and the consumptions of literatures. 

ม.บก. 333 (049333)   ประวัติศาสตร์หนังสือและวัตถุตัวบท    3(3-0-6) 
IH 333 History of Books and Textual Objects 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ
ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประวัติศาสตร์ทั ่วไปของการอ่าน การผลิตหนังสือและวัตถุตัวบท ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมของการอ่านและการผลิตวัตถุตัวบท ประวัติศาสตร์พื้นที่ทางสังคมและสาธารณะของการอ่านและ
การผลิตวัตถุตัวบท การเปล่ียนแปลงของรูปแบบตัวบทหนังสือและการอ่านวัตถุตัวบทในปัจจุบันและอนาคต 
 General histories of readings. Books and productions of textual objects. Technological 
and industrial histories of readings and productions of textual objects. Social and public space 
histories of readings and productions of textual objects. Transformations of forms and readings 
of books and textual objects at present and future. 
ม.บก. 341 (049341)   ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมสื่อร่วมสมัย    3(3-0-6) 
IH 341   Ethnicity and Contemporary Media Cultures 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 241 (049241) หรือ ม.อ. 250 (001250) หรือ 
ม.ฝ. 260 (002260) หรือ ม.ท. 270 (014270) หรือ ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพันธ์ุ ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นชาติพันธ์ุ วัฒนธรรมส่ือร่วมสมัย ลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของส่ือร่วมสมัย การเล่าเรื่องและการ
นำเสนอภาพของชาติพันธ์ุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมของการนำเสนอภาพของชาติพันธ์ุ การใช้สื่อร่วมสมัย
ของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
 
 
 Concepts and theories on ethnicity.  Social and cultural changes related to ethnicity. 
Contemporary media cultures. Important characteristics and aspects of contemporary media.  



 

The narrations and presentations of ethnicities images.  Effects on societies from the 
presentations of ethnicities images. Using contemporary media in ethnic groups. 

ม.บก. 342 (049342)   สุขภาพและการแพทย์ในวัฒนธรรมสื่อทัศนา   3(3-0-6) 
IH 342   Health and Medicine in Visual Media Cultures 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 241 (049241) 
 ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมส่ือทัศนาในบริบทสุขภาวะและการแพทย์ การสร้างภาพแทนและความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาวะและการแพทย์ในส่ือทัศนา บทบาทเทคโนโลยีของส่ือทัศนากับความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะและการแพทย์ บทบาท
ทางคลินิกของส่ือทัศนากับการดูแลสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์ ส่ือทัศนาทางการแพทย์ในอนาคต 
 History of visual media culture in the contexts of health and medicine. Representation 
making  and knowledge in health and medicine through visual media.  Roles of visual media 
technology and  knowledge in health and medicine. Clinical role of visual media in healthcare 
and medicine. Medical visual media in future. 

ม.บก. 351 (049351) ปัญหาในโลกหลังอาณานคิม     3(3-0-6) 
IH 351 Conundrums in Postcolonial World 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประวัติศาสตร์อาณานิคมและการปลดแอกในโลก ปัญหาและระบอบทางสังคมและวัฒนธรรม            
ที่เกิดขึ้นใหม่หลังการปลดแอกจากอาณานิคม  ชาตินิยม การครอบงำทางอาณานิคมอีกครั้ง จักรวรรดินิยม 
อาณานิคมแบบใหม่ โลกาภิวัตน์ และเสรีนิยมใหม่  ทฤษฎีหลังอาณานิคมศึกษา และการต่อรองและแรง
ต่อต้านกับระบอบที่เกิดข้ึนในโลกหลังอาณานิคม 
 Global history of colonisation and decolonisation.  Sociocultural problems and regimes that 
arise in postcolonial societies, nationalism, recolonisation, imperialism, neocolonisation, globalisation, 
and neoliberalism. Postcolonial theories. Negotiation and resistance against postcolonial regimes. 

ม.บก. 352 (049352)   ความปรารถนาและการผลิตทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
IH 352   Desire and the Production of Cultures 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 212 (049212) หรือ ม.บก. 241 (049241) หรือ 
ม.บก. 251 (049251) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับความปรารถนาจากสกุลทางความคิดต่าง ๆ ความปรารถนากับการผลิต
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ความปรารถนาของกลุ่มคนในส่วนต่าง ๆ ของสังคม การทดลองเสนอรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความปรารถนาของคนในสังคม 
 Theoretical concepts on desire from various schools of thoughts.  Desire and the 
productions of cultures in various forms.  Desires in people from different social groups. 
Experiment in presenting a cultural form that is related to the desire of people in society. 



 

ม.บก. 353 (049353)   ชาติ-นิเวศ: มุมมองเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค ์   3(3-0-6) 
IH 353 Eco-Nation: Critical and Creative Perspectives 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) 
 ความเป็นรัฐและชาติในมิติของความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทของเรื่องเล่าภาพแทน วาทกรรม และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รูปแบบวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมในกรอบรัฐชาติ 
 Nation-state in the context of ecological and environmental changes. Economy in the 
context of ecology and environment. Social and cultural movements in the context of ecology 
and environment. Roles of narrative, representation, discourse and knowledge in the contexts 
of ecology and environment.  Forms of creative cultures that are related to ecology and 
environment in the context of nation-state. 

ม.บก. 411 (049411)   การอ่านไกลและการตีความด้วยคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
IH 411   Distant Reading and Computational Interpretation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 311 (049311) หรือ ม.บก. 312 (049312) หรือ  
ม.บก. 333 (049333) ; และนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 การอ่านไกล โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านไกล วิธีการอ่านไกล ตัวบทที่ใช้ในการอ่านไกล การตีความข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านไกล การบันทึกและนำเสนอการตีความที่ได้จากการอา่นไกล การนำข้อมลูไปพฒันาเป็นหัวข้อการศึกษาหรอืวิจัย 
 Distant reading.  Computer programs for distant reading.  Various methods or 
approaches used in distant reading. Texts for distant reading. Interpretation on the information 
retrieved from distant reading. Archiving and presenting the interpretation from distant reading. 
Development of further study or research from distant reading. 
ม.บก. 418 (049418)   การประพันธ์เชิงสร้างสรรค ์     3(3-0-6) 
IH 418   Creative Writing 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 212 (049212); และ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 การประพันธ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบวรรณกรรม และแนวทางที ่ใช้ในการประพันธ์
วรรณกรรม การประพันธ์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ วิธีการหาข้อมูลและแนวทางที ่ใช้ประพันธ์สารคดีเชิง
สร้างสรรค์ การค้นหาและพัฒนาลักษณะเฉพาะตัว การบรรณาธิการ และการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 Creative writing in literary form and approaches used in writing.  Creative non- fiction 
writing. Research and approaches used in writing creative non- fiction.  Searching and 
development of individual style. Editorial works and publication. 

ม.บก. 419 (049419)   วารสารศาสตร์วรรณกรรมและการสื่อสารผ่านสื่อ   3(3-0-6) 



 

IH 419   Literary Journalism and Media Communication 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 212 (049212); และนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 แนวคิดด้านวารสารศาสตร์และความเกี ่ยวข้องกับความเป็นวรรณกรรม การระบุประเด็นหรือตั้ง
คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องในสังคมร่วมสมัย การหาและรวบรวมข้อมูล การออกแบบการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ 
การเลือกใช้สื ่อที่เหมาะสม การพัฒนาการเล่าเรื ่องให้สอดคล้องกับลักษณะของสื ่อเพื่ อสื ่อสารกับสังคม                    
การเผยแพร่งานสู่สาธารณะ 
 Concepts in journalism and its connection with literature. The identification or inquiry 
of issues in contemporary society.  Research for information and organization.  The design of 
effective narration and story. The selection of appropriate media platform. The development 
of story to align with the nature of the media platform in order to communicate with society. 
The publication of work. 

ม.บก. 429 (049429)   หัวข้อเลือกสรรทางจิตวิทยาของภาษาและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
IH 429 Selected Topic in the Psychology of Language and Communication 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 222 (049222) หร ือ ม .อ . 230 (001230) หร ือ ม .ท . 310 (014310) ; และ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
 หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับจิตวิทยาของภาษาและการส่ือสาร รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 Selected topics in the study of psychology of language and communication, with 
relevant theories, concepts, and approaches. 
ม.บก. 431 (049431)  โครงการแปลงวัฒนธรรมให้เป็นดิจิทัล: เรื่องและประวัติศาสตร์บอกเล่า  3(3-0-6) 
IH 431   Digitising Culture Project: Stories and Oral Histories 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ ม.บก. 232 (049232) ; 
และนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน หรือภูมิภาคที่ไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการผ่านเรื่องเล่า 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า และวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบ
ดิจิทัลหรือส่ือวรรณกรรม และการเผยแพร่เรื่องราวสู่สาธารณะ 
 The study of local, community, or regional, cultures which have not been officially 
recorded, through narratives, oral histories, and historical objects.  The archival of histories in 
the digital format or on literary media platform. The publication of the histories. 

ม.บก. 439 (049439)   หัวข้อเลือกสรรทางการศึกษาโลกสัมพันธ ์   3(3-0-6) 
IH 439 Selected Topics in Global Studies 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.บก. 221 (049221) หรือ ม.บก. 231 (049231) หรือ ม.บก. 232 (049232) 
หรือ ม.บก. 251 (049251); และนักศึกษาช้ันปีที่ 3  



 

 หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาโลกสัมพันธ์ ร่วมกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 Selected topics in global studies, with relevant theories, concepts, and approaches. 

ม.บก. 449 (049449)   หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมสกรีนและทศันา   3(3-0-6) 
IH 449   Selected Topics in Screen and Visual Cultures 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.บก. 211 (049211) หรือ ม.บก. 241 (049241); และนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมสกรีนและทัศนา ร่วมกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 Selected topics in screen and visual cultures, with relevant theories, concepts, and approaches in studying. 

ม.บก. 451 (049451)   มนุษยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
IH 451   Environmental Humanities in Praxis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 231 (049231) หรือ ม.บก. 241 (049241) หรือ ม.บก. 311 (049311); และ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3  
 จุดเด่นและข้อจำกัดของศาสตร์ต่าง  ๆในการทำความเข้าใจและธำรงรักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดแบบข้ามศาสตร์
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ การศึกษาประเด็นปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม วิธีการเข้าหาและแก้ไขประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การใช้วิธีการทางการส่ือสารผนวกกับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ในการร่วมแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 Advantages and limitation of academic subjects in understanding and maintaining the environment. 
Transdisciplinary concepts on the environments and nature. The studies of urgent environmental issues. 
Approaches and solutions to environmental problems.  The use of communicative modes with human 
science knowledge in solving environmental problems.       

ม.บก. 461 (049461)   ห้องทดลองมนุษยศาสตร์สำหรับกิจการเพื่อสังคม   3(3-0-6) 
IH 461   Humanities Lab for Social Enterprise 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ม.บก. 211 (049211) หรอื ม.บก. 212 (049212) หรอื ม.บก. 231 (049231) 
หรอื ม.บก. 232 (049232); และนักศกึษาชัน้ปีที ่3  
 การทำงานกับชุมชนและระบุปัญหาทางสังคมที่ชุมชนเผชิญ การมองหาโอกาสและศักยภาพเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ การหาตลาด การใช้องค์ความรู้และทักษะของวิชาด้านมนุษยศาสตร์ในการเปล่ียนศักยภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การออกแบบผลผลิตที่ถูกหลักจริยศาสตร์และยกระดับชุมชน การถอด
บทเรียนและสรุปกระบวนการ 
 The collaboration with community and the identification of social problem. The search 
for opportunities and potentials from social and economic perspectives. The identification of 
potential markets.  The application of humanities knowledge and skills in transforming the 
potential to respond to the demands of the markets.  The ethical design of products which 
can help maintain community’s economy. The review and conclusion of process. 



 

ม.บก. 489 (049489)   การศึกษาค้นคว้าอิสระ      3 หน่วยกิต 
IH 489   Independent Study 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อที ่สนใจ ได้แก่  การศึกษาบริบทและระบุปัญหาในงานวิจัย              
การตั้งคำถาม การหาข้อมูล และการใช้กรอบคิดเพื่อช่วยหาคำตอบ และการสร้างความรู้ใหม่ การนำเสนอ
งานวิจัยในรูปแบบงานเขียนวิชาการ การนำเสนอต่อสาธารณะ การให้ลำดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) 
หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U) 
 Conducting research in systematic way on an interested topic, which includes 
contextualization and problematization, producing research questions, data collection and the 
application of theoretical frameworks in finding answers, and conceptualization.  Academic 
research writing.  Research presentation to public.  Grading will be given on satisfactory or 
unsatisfactory basis. 
ม.ศท. 103 (050103): Thai Society and Culture     3(3-0-6) 
HUGE 100 (050100): สังคมและวัฒนธรรมไทย 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 การศึกษาเชิงแนะนำเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาจากมรดก
ทางปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตกที่ใช้ในการศึกษา
สังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของไทย 

An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from 
Thai intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture 
arisen from Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes. 

 

 

 

 

 

กระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์
ว.วท. 117 (201117): คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม   3(3-0-6) 
SC 117 (201117): Mathematics and Science in Civilization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 คณิตศาสตร์กับอารยธรรม ระบบปฏิทินและศักราช วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 



 

Mathematics and civilization, calendar systems and calendar eras, science and 
civilization. 

ว.วท. 190 (201190): การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
SC 190 (201190): Critical Thinking, Problem Solving and Science Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

Critical thinking, problem solving in science and technology, communication in 
science and technology. 

ว.คพ. 100 (204100): เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
CS 100 (204100): Information Technology and Modern Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบ
สำคัญของการออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับ
ชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
Computer in everyday life, computer network and internet, online essentials, online 
collaboration, office productivity software for modern life, information technology security, 
information literacy. 

ว.คณ. 109 (206109): คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน     3(3-0-6) 
MATH 109 (206109): Mathematics in Today’s World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 คณิตศาสตร์กับสิ ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร 
คณิตศาสตร์กับการกำหนดอายุทางโบราณคดี คณิตศาสตร์กับการเงิน การลงทุน การออมและการกู้ยืม 
คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน และคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
Mathematics and environments, Mathematics and ecology, Mathematics and resource 
management, Mathematics and archeological dating, Mathematics and finance, investment, 
saving and loan, Mathematics and competition, Mathematics and current situations. 

ว.สถ. 101 (208101): สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน    3(2-2-5) 
STAT 101 (208101): Statistics for Everyday Life and Work 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี



 

 สถิติกับการดำรงชีวิตและการทำงาน สถิติและสารสนเทศกับการแก้ปัญหา การอธิบายเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ การจัดทำข้อสรุปข้อมูล โอกาสและความไม่แน่นอน จากตัวอย่างไปสู่ประชากร การทดสอบ
สมมุติฐาน การสำรวจด้วยตัวอย่าง การพล็อตจุดและเส้น การประยุกต์ใช้ข้อสรุปทางสถิติ 

Statistics for everyday life and work, statistics and information in problem solving, 
explaining causes and outcomes of phenomena, data summarization, chance and 
uncertainty, from sample to population, hypothesis testing, sample survey, plotting points 
and lines, applications of statistical conclusion. 

ว.สถ. 102 (208102): การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิต ิ    3(3-0-6) 
STAT 102 (208102): Statistical Reasoning and Thinking 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 การคิดเชิงสถิติ การให้เหตุผลเชิงสถิติ การแสดงภาพข้อมูล การอธิบายข้อมูล โอกาสและความไม่
แน่นอน โค้งปรกติ จากตัวอย่างสู่ประชากร ความสัมพันธ์และสหสัมพันธ์ 

Statistical thinking, statistical reasoning, visual displays of data, describing data, chance 
and uncertainty, normal curve, from samples to populations, relationship and correlation. 
กระบวนวิชาของคณะสังคมศาสตร์ 
ส.สคศ. 211 (152211)   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
SSA 211    Introduction to Southeast Asia 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ที่ตั้ง และภูมิอากาศ นิเวศวิทยาและการตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ กลุ่มภาษาชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม เศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ชาติกับ
ชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการ
เกษตรกรรมและการปฏิวัติชาวนา อำนาจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ 
 Southeast Asia: geography and climate, ecology and the settlements of people, ethnic 
groups in Southeast Asia, religions in Southeast Asia, states in Southeast Asia, colonial rule and 
impact, economy and trade, the emergence of modern nations and the rise of nationalism, 
development and social change, agricultural transformation and peasant revolution, power 
and politics in Southeast Asia, Southeast Asia in the context of globalization. 

ส.สคศ. 241 (152241)   ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม    3(3-0-6) 
SSA 241    Religions and Social Changes 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 



 

 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื ่อและศาสนา จักรวาลวิทยา และประเพณีพิธีกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พุทธศาสนา อิสลาม คริสต์ศาสนา ฮินดูและขงจื้อ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนา 
การเมือง และความชอบธรรม เพศภาวะกับศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนา การพัฒนา และความ
ท้าทายของความทันสมัย ศาสนาสมัยนิยม และพหุลักษณ์ทางศาสนา การทรงเจ้า ลัทธิพิธีกรรม และวิกฤตทาง
วัฒนธรรม ความขัดแย้งทางศาสนา และการปรองดอง 
 Introduction to a study of belief and religion, Cosmology and cultural and ritual 
practices in Southeast Asia, Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism in Southeast Asia, 
Religion, politics and legitimacy, Gender and religion in Southeast Asia, Religion, development 
and the challenges of modernity, Popular religion, religious syncretism, Spirit medium, cult 
and cultural crisis, Religious conflict and reconciliation. 
กระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์ 
น.ศท. 104 (176104): สิทธิและหนา้ที่พลเมืองในยุคดิจิทลั                 3(3-0-6) 
LAGE 104 (176104): Rights and Duties of Citizen in Digital Age 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในยุคดิจิทัลอันเนื่องมาจากกฎหมายควบคุมกิจกรรมของบุคคลและนิติ
บุคคลในพื้นที่ไซเบอร์ การนำกฎหมายมาปรับใช้กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับโลกไซเบอร์ ความสัมพันธ์ระหวา่ง
กิจกรรมในพื้นที่ไซเบอร์และผลทางกฎหมายในโลกจริง การใช้สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่อันเนื่องมาจากนิติ
กรรมและนิติเหตุทั้งในแง่มหาชนและเอกชน อาทิ สิทธิเสรีภาพในยุคดิจิทัล อาชญากรรมไซเบอร์ ระบบ
กรรมสิทธ์ิ เนื้อหาในโลกดิจิทัล สัญญาออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภค และความรับผิดของผู้ให้บริการและ
ควบคุมระบบ 
Rights and duties of citizen in digital age due to the regulation controlling activity of person 
and juristic person relevant to cyberspace, application of law to activities related to 
cyberspace, the consequence of online action in real world, the exercise of rights and fulfill 
duty relating to law to legal transactions and legal causations either public or private 
perspectives e.g. Digital Rights, perpetrations, property regime, digital contents, online contract 
and consumers' protection and liability of service providers and administrator. 

 

 

 

กระบวนวิชาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์



 

ร.สป. 101 (126101)   ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
IR 101 (126101) Introduction to International Relations 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 กำเนิดและขอบเขตของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กำเนิดของรัฐสมัยใหม่และแนวคิดเรื่อง
อำนาจอธิปไตย มโนทัศน์เรื่องอนาธิปไตย พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ ตัวแสดงที่เป็นรัฐ ตัวแสดงที่
ไม่ใช่รัฐ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับการวิเคราะห์และหน่วยการวิเคราะห์ นโยบายต่างประเทศ 
ความมั ่นคงระหว่างประเทศ มหาอำนาจในการเมืองโลก โลกาภิวัตน์  ธรรมาภิบาลระดับโลก สื ่อใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การก่อการร้าย อัต
ลักษณ์และวัฒนธรรม ความยากจนและความไม่เท่าเทียม สิทธิมนุษยชน อภิปรายประเด็นร่วมสมัย 
 Origins and scope of International Relations.  Emergence of the modern state and 
concept of sovereignty.  Concept of anarchy.  Evolution of international system.  State actor. 
Non-state actors. International Relations theories. Level of analysis and unit of analysis. Foreign 
policy. International security. Great powers in world politics. Globalization. Global governance. 
Media in International Relations. International economy. International environment. Terrorism. 
Identity and culture. Poverty and inequality. Human rights. Contemporary issues and debates. 
ร.ท. 104 (140104)   การเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
IR 101 (140104) Citizenship 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง 
การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสำนึกและ
ศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการ
ดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การ
เป็นพลเมืองที่มีความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้
จริยธรรมในวิชาชีพของตน 
 Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation 
of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the 
way of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to 
enable conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, regulations, 
social norms and communal practice. Citizenship and the understanding of cultural tradition 
and local history. Ethics and vocational citizen. 
กระบวนวิชาของคณะบริหารธุรกิจ 



 

บธ.กง. 101 (702101):  การเงินในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
FINA 101 (702101):  Finance for Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ความรู้เบ้ืองต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจำวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน การสำรวจ
สุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงนิ การบริหารรายได ้รายจ่าย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบัน
การเงิน การออมเงนิ การให้เงินทำงาน การวางแผนการเงินสำหรับเหตุการณ์ของชีวิต การประกันความเส่ียง 
การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial 
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial 
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life 
events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 

บธ.กจ. 103 (703103): การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
MGMT 103 (703103): Introduction to Entrepreneurship and Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

บทบาทการเป็นผู ้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ
จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และ
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ 
 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types 
of business, forms of business, business plans, principle of management, marketing 
management, production management, financial management, accounting, taxation, business 
law, international business and business ethics for entrepreneur. 

กระบวนวิชาของวิทยาลยัศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
ศท.วว. 111 (953111):  ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
SE 111 (953111):  Software for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
บทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำวัน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ 

องค์ประกอบของระบบออนไลน์ ซอฟต์แวรอ์รรถประโยชน์เพือ่ชีวิตสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลคำ 
ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลตารางทำการ ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอ ซอฟต์แวร์เพือ่การจัดการภาพและ
ภาพเคล่ือนไหว ความปลอดภัย จริยธรรม และกฎหมายบนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 



 

 Roles of software in everyday life. Hardware essentials. Software essentials. Online 
system essentials. Utility software for modern life. Word processing software. Spread sheet 
processing software. Presentation software. Image and animation software. Security, ethics 
and law on computer and internet. 

กระบวนวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
วศ.คพ. 111 (261111): อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์     3(3-0-6) 
CPE 111 (261111):  Internet and Online Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโลกยุคใหม่      
การเลือกใช้เครื่องมือและบริการบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เน็ตและ
การประมวลผลกลุ่มเมฆ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมบนโลกออนไลน์ การวิ เคราะห์ข้อมูลสังคมออนไลน์ 
การลงทุนบนอินเทอร์เน็ต ประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษา 
 Introduction to the Internet and online community. Computer technology and modern 
world. Selecting of online tools and services. Impact of the Internet in daily life. The Internet 
and cloud computing. Online businesses. Ethics in social networking. Analyzing of social 
networking data. Online investment. Legal aspects of the Internet and online community. 
Security and privacy in social networking. Case studies. 

กระบวนวิชาของวิทยาลยันานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 
น.วด. 102 (888102):  อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ      3(3-0-6) 
DIN 102 (888102):  Big Data for Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอภิมหาข้อมูล ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล แบบจำลองสำหรับการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การคิดวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจ การแสดงผลสมรรถนะของแบบจำลอง พยานหลักฐานและความเป็นไปได้ การทำเหมือง
ข้อความ 
 Introduction to big data. Business problems and data science solutions. Basic tools for 
data mining. Predictive modelling. Clustering data. Decision analytic thinking. Visualizing model 
performance. Evidence and probabilities. Text mining. 
 
 
 



 

น.วด. 103 (888103):  ภาษาโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต     3(2-2-5) 
DIN 103 (888103):  Internet Programming Language 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ บทนำภาษา HTML แนะนำภาษาสไตล์ชีด ภาษาการเขียนโปรแกรมฝ่ัง

เซิร์ฟเวอร ์การสร้างเว็บไซต์แรกของคุณด้วยระบบจัดการเนื้อหา การเปิดร้านค้าอีคอมเมิรซ์ด้วยแพลตฟอร์ม   
อีคอมเมริ์ซ 
 Internet and World Wide Web. Introduction to HTML. Introduction to Cascading Style 
Sheets (CSS). Server side programming language. Creating your first website with Content 
Management System (CMS). Opening an e-commerce shop with e-commerce platform. 

น.วด. 105 (888105):  ระบบข้อมูลอินเทอร์เน็ต      3(3-0-6) 
DIN 105 (888105):  Internet Data System  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ข้อมูลระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น ยุทธศาสตร์องค์กร การเปรียบเทียบในการแข่งขันและระบบ
สารสนเทศ จริยธรรมและความเป็นส่วนตัว การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ 
โทรคมนาคมและระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
 Introduction to information systems. Organizational strategy, competitive advantages 
and information systems. Ethics and privacy. Information security. Data and knowledge 
management. Telecommunications and networking. Information systems within the 
organization. 

น.วด. 107 (888107):  การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม    3(3-0-6) 
DIN 107 (888107):  Business Startup on Digital Platform 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
การเปิดความคิดทางธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม แรงจูงใจของผู้ก่อตั้งธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 7 เทคนิค
สำหรับการออกแบบการเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม การค้นพบความเป็นไปได้ทางธุรกิจบนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม แนวคิดของหน้าที่กับการปฏิบัติตามธรรมเนียม แนวคิดองค์ประกอบ ทัศนคติในการทำงาน การ
เริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 Opening up the business idea on digital platform. Founder’s motivation to startup 
business on digital platform. Seven techniques for startup design on digital platform. 
Discovering business potential on digital platform. “Function” versus “convention” concepts. 
Component concept. Working attitude. Startup execution on digital platform. 
 

 



 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร 
 



 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) อ.ดร.Lauren Clark 
งานวิจัย (ตีพิมพ์เป็นหนังสือ) 
1) Clark, Lauren. (2017). Consuming Irish Children: Advertising and the Art of  
 Independence. Peter Lang AG. 
บทความวิจัย (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต)ิ 
1) Clark, Lauren. (2018). The Articulate Executive: Establishing an Innovative English 
 Language Teaching Consultancy, Nepalese Journal of Business 6(3), 170–175.   
2) Clark, Lauren. (2018). Shailja Patel and Rafeef Ziadah’s Performance Poetry and 
 Activism: Theorising Praxis, Academia, Journal of C.M. College 4-5, 26-36. 
2) อ.ดร.Sarah Kimmet 
งานวิจัย (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ) 

1) Kimmet, S. (2021). The Concrete Utopia of Yanis Varoufakis’ Another Now. Darshikā:  
          Journal of Integrative and Innovative Humanities. (Online book review). 
2) Kimmet, Sarah. (2017). Abraham Cahan, Auguste Comte, and the Positivist Future,  
         MELUS: Multi-Ethnic Literature of the United States 42(2), 20-36. 
 
3)ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ 
บทความวิจัย (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ) 
1) Pasoot Lasuka. (2018). King Chulalongkorn’s Far From Home and Merleau-Ponty’s  
          Philosophy of Bodily Perception. Panidhana: Journal of Philosophy and Religion.     
          Chiang Mai: Chiang Mai University. 14(2), 189-209. 

2) Pasoot Lasuka. (2017). Emotion and Rationality of Traveling in Arkartdamkeung  

          Rapheephat’s The Circus of Life. In Thanom Chapakdi, Chaitchai Muksong,  

          Nantanoot Udomlamun, Surachet Sukhalapcharouen (Eds.), Exploring Aesthetic  

          Dimension in the Humanities: Proceeding of the Thai Humanities Research 2017  

         Conference, pp. 431– 441). Bangkok: The Thailand Research Fund & Srinakharinwirot  

         University. 

 

 



 

3) Pasoot Lasuka. (2017). The Application of Semiotic and Historical Analyses in Studying  

           Mainstream Thai cinema (เจาะเวลาหาอดีต: การผสมผสานสัญศาสตร์และประวัติศาสตร์ใน   

           การศกึษาภาพยนตร์กระแสหลักในสังคมไทย). Kham Khorp-fa Khwamkhit (Crossing the  

           Horizon of Ideas). Sorayut Aiemueayut (Ed). Chiang Mai: Department of Media Art  

           and Design, Chiang Mai University. (Lecture note). 

บทความวิจัย (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย) 
1) Pasoot Lasuka. (2020). Historiophoty and Historiography in Post-Media Era (ประวัติศาสตร ์
           แบบสือ่ภาพยนตร์และการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ในยุคหลังความเป็นสื่อ). In  
           Chanida Prompayak and Nattaphong Sakulleaw (eds). Methodologies in Historical  
           Studies (วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์). pp. 577 – 162. Bangkok: Syam. (Book  
           chapter in Thai language). 
 
4) ผศ.ดร.Sean Ford 
งานวิจัย (ตีพิมพ์ในรวมบทความสืบเนื่องการประชุมวิชาการ) 
1) Ford, Sean. (2018). Whose Story is It in the End?: Narrative Techniques in Some 
 Contemporary Thai and Western Short Stories. Proceedings: Huachiew 
 Chalermprakiet University 6th National and International Conference, 320-325. 
 https://hcuconf.hcu.ac.th/download/2018/E-Conference20Proceeding2018.pdf. 
 Accessed 20 July 2020. 
งานวิชาการอ่ืน ๆ (บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 
1) Ford, Sean. (2017). Review: The Divine Magnet: Herman Melville’s Letters to Nathaniel  
             Hawthorne. Pleiades, 37(1), 54-55. https://muse.jhu.edu/article/645745/summary 
 
5) อ.ดร.Nicole Infanta Keller 
งานวิจัย (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 
1) Connell, Sarah, Keller, Nicole, et. al. (2017). Learning from the Past: The Women Writers  
         Project and Thirty Years of Humanities Text Encoding. Magnificat Cultura i Literatura      
        Medievals 4, 1- 19. 
งานวิชาการอ่ืน ๆ (บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 
1) Keller, Nicole. (2019). Margaret Bryan (entry). Orlando: Women’s Writing in the British  
        Isles from the Beginnings to Present [Online peer-reviewed journal].   
        http://orlando.cambridge.org/. Accessed 23 March 2021. 



 

 
6) อ.ดร. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 
บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Sittithep Eaksittipong. (2021). “The Chinese of Thailand: Academic Diplomacy and the  
              Convergence of Sino-Thai Intellectual Nationalisms.” in Contesting Chineseness:  
              Ethnicity, Identity, and Nation in China and Southeast Asia, edited by Yau Hoon  
              Chang and Chan Ying-kit, 101-122. Singapore: Springer. 
2. Sittithep Eaksittipong. (2020). “The Social and Political Lives of G. William Skinner and  
             Chinese Society in Thailand.” in Alternative Representations of the Past the  
             Politics of History in Modern China, edited by Ying-kit Chan and Fei Chen, 85-118.  
             Berlin: De Gruyter.  
3. Sittithep Eaksittipong & Saichol Sattayanurak (2020). “An Outline for a History of  
             Emotion of the Chinese in Thailand.” Asian Ethnicity, DOI:   
             10.1080/14631369.2020.1811950 
4. Sittithep Eaksittipong. (2020). “The Crown & the Capitalists: The Ethnic Chinese and the  
             Founding of Thai Nation, written by Wasana Wongsurawat.” Journal of Chinese  
             Overseas 16 (1): 138-140. 

5. Sittithep Eaksittipong. (2017). In Search for ‘Self’ and ‘Nation’: Liu Kang and the Cultural  

             Interpretation of Nanyang Art. Changing Humanities in a Changing World.  

             Conference proceeding organised 27 – 29 November 2017, Chiang Mai University. 

4. Sittithep Eaksittipong. (2017). From Chinese “in” to Chinese “of” Thailand:The  
             Politics of Knowledge Productionduring the Cold War. Rian Thai: International   
             Journal of Thai Studies 10(1), pp. 99 -116. 
ระดับชาต ิ
1. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์. (2563). “การสร้างความรู้ความสัมพันธ์ไทย-จีน และการประยุกต์ใช้แนวคิด 
             พรมแดนกับการศึกษาความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านการส่องสำรวจชีวิต เจีย แยนจอง.” วารสาร 
             ไทยคดีศึกษา 17 (2) : 1-49. 
2. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ . (2562). การทูตวิชาการ และความ )ไม่(รู้ ในความสัมพันธ์ไทย-จีน,  วารสาร 
             ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 6(2): 199-253. 
 
 
 
 



 

7) อ.ดร. Kunyi Zou 
ระดับชาต ิ
1. Zou Kunyi. (2562). Changing PRC Chinese Conception of the Chinese in Thailand, วารสาร 
             ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, (6)2. 255-303. 
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2. Zou Kunyi. (2019). Navigating Oral History in Singapore Through the Case of Nanyang  
             Artists. Proceedings of the 5th “Oral History in China International Conference” at   
             Communication University of China, Beijing. 8-10 November 2019. 129–140. 
 
8) อ.ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร 
บทความวิจัย (เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต)ิ 
1) Siriwittayakorn, T. (2018). The Processing of Relative Clause Attachment as a Tool  
          for Resolving a Problem in Typology of Relative Clauses: Preliminary Evidence  
          from Thai Data. Journal of Psycholinguistic Research, 47(1), 179–193. 

2) Siriwittayakorn, T., & Maklai, S. (2017). Deviation in Language Use and the Misperception  

          of Minorities: A Case Study on the Use of Thai Final Particles by Shan People.  

          Proceedings of the 13th International Conference on Thai Studies (pp. 1701-1716).  

         Chiang Mai, Thailand. 

บทความวิจัย (เผยแพร่ในหนังสือสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
1) Siriwittayakorn, T. & Miyamoto, E.T. (2019). Thai Learners of English are Sensitive to  
          Number-Agreement Violations. In R. Otoguro, M. Komachi, & T. Ohkuma (Eds),  
          Proceedings of the 33th Pacific Asia Conference on Language, Information and     
         Computation (pp. 237 - 243). Hakodate, Japan. 
2) Siriwittayakorn, T. (2018). Expect the Unexpected? The Processing of Possibility  
          Hedges in Midical Diganoses and Medical Advice. In S. Politzer-Ahles, Y. Hsu,  
          C. Huang, & Y. Yao (Eds), Proceedings of the 32th Pacific Asia Conference on  
          Language, Information and Computation (pp. 605 - 612). Hong Kong, Hong  
          Kong SAR. 
 
 
 
 



 

9) อ.ดร. ปิยบุตร สุเมตติกุล 
งานเผยแพร่ระดับชาต ิ
1) ปิยะมาศ ใจไฝ่ และ ปิยบุตร สุเมตติกุล. (2561). อาหาร : มุมมองเชิงปรัชญาต่อข้อถกเถียงร่วมสมัย  
         (Food : Philosophical Perspectives in Contemporary Debates). เชียงใหม่: คณะ 
         มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 120 หน้า. (งานวิจัย) 
2) ปิยบุตร สุเมตติกุล. (2561). การสำรวจคุณค่าที่แท้จริงของอาหาร: มุมมองเชิงปรัชญา. วารสาร 
         สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 11(2). หน้า 79-106 
3) ปิยบุตร สุเมตติกุล. (2561). จักรกลจะมีจิตสำนึกได้หรือไม่: มุมมองทางปรัชญา. ใน รายงานการ 
         ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที ่12 (น. 92-113). กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร ์
         มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
4) Sumetiikoon, P. (2017). David Hume’s Idea of Necessary Connexion: Two Definitions of  
 Cause, Panidhana: Journal of Philosophy and Religions., 13(2) pp. 180-191.  
6) Sumettikoon, P. (2017). Smart Cities in Thailand and North East India: Reflection on 
 Ambiguous Policy-Making, 13th International Conference on Thai Studies:  Globalized  

Thailand?, Connectivity, Conflict, and Conundrum of Thai Studies,              
          15-18 July 2017, Chiang Mai International Exhibition and Convention Center,  
          Chiang Mai, Thailand, e-proceeding: 
 http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/list_detailed_program.php 
 
10) รศ.ดร. Soren Ivarsson 
งานเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
1) Sing Suwannakij and Soren Ivarsson. (2020). Inscribing Siam: The State of  
          Documentaryand Spatial Practices, Modern Asian Studies, 54(5), 1596-1630. 
2) Soren Rud and Soren Ivarsson. (2019), Foucault’s Ghost: Punishment, Power and the 
          Genealogy of Capitalism, Historisk Tidsskrift 19(1), 237-250. [in Danish] 
3) Ivarsson, S. (2018). Le Laos colonial et le Laos d'aujourd'hui partagent la même  
          grammaire. I B. Philip (red.), Laos. Mirages de la tranquillité. Editions Nevicata. 
4) Ivarsson, S. & S. Rud (Eds), (2017). Political Power and Social Theory: Rethinking the 
 Colonial State. Emerald Group Publishing. 

 
 

 

http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/list_detailed_program.php


 

4. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

● แนบเอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับเต็ม) ไว้ในภาคผนวกเพื่อเป็น
เอกสารอ้างอิง  

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
1. บัณฑิตที่จบจากคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวุฒิด้านศิลป

ศาสตร์ถูกคาดหวังจากภาคธุรกิจว่าจะเป็นผู้ที่ทักษะ
การสื่อสารทั้งภาษาของตัวเองและภาษาต่างประเทศ
ได้ดีในทุก ๆ ด้าน และจะเป็นข้อได้เปรียบหากบัณฑิต
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 1 ภาษา 
สำหรับหลักสูตรมนุษยศาสตร์เพื่อความยั่งยืนโลก ควร
จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะผนวกเข้าไปกับ
รายวิชาหรือการให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่ม
จะสร้างจุดเด่นให้กับบัณฑิต 

ทางหลักสูตรได้จัดให้วิชาในกลุ่มรหัส 200 จะต้องมีการ
ฝึกฝนทักษะการเขียนและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนอก
ไปจากน้ันหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาที่ 3 
จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2. ในยุคสมยัที่ความรู้เชิงลึกหรือเฉพาะทางหาได้จากโลก
ออนไลน์ และเปลี่ยนแปลงเร็วอยู่ตลอดเวลา บัณฑิต
จึงต้องเป็นผู้ที่รู้กว้างและเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของ
ความรู้หรือทักษะแบบต่าง ๆ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเกิดประโยชน์ และมี
ศักยภาพที่จะหาข้อมูลเชิงลึกได้เมื่อมีความจำเป็น 
หลักสูตรมนุษยศาสตร์เพื่อความยั่งยืนโลกควรจะ
พัฒนาทักษะตรงจุดน้ีให้โดดเด่น และให้นักศึกษา
สามารถใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยใีนการหาข้อมูลเชิง
ลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรฯได้มีการออกแบบดดยเน้นความรู้ข้าม
สาขาวิชาภายในมนุษยศาสตร์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามทาง
กรรมการหลักสูตรจะได้ออกแบบวิธีการที่จะให้นักศึกษา
ที่เรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะแบบกว้างและยงัสามารถมี
ช่องทางในการได้ความรู้แบบเจาะลึกในประเด็นที่ตัวเอง
สนใจ วิธีการหน่ึงคือในวิชาระดับ 300 ทางหลักสูตรได้
จัดให้มีกระบวนวิชาที่มีทั้งแบบกว้าง เช่น 
Posthumanism ที่สอนทฤษฎีมนุษยศาสตร์อัน
หลากหลาย และแบบลึกเช่น Literature and the 
Environment ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเจาะลึกเร่ือง
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมและสิ่งแวดล้อมเชิงลึกได้
ด้วย 

3. บัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์มีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะในการคิดนอกกรอบและมีความใส่ใจใน
รายละเอียดสูงอยู่แล้ว สิ่งที่ยังขาดไปคือความคิดเชิง
ผู้ประกอบการและการทำธุรกิจ ที่จะช่วยทำให้บณัฑิต
สามารถเปลี่ยนเอาความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนของตัวเอง หลักสูตร
มนุษยศาสตร์และความยั่งยืนควรมีความร่วมมือกับ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อเปิดดอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ทางหลักสูตรเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวจึงได้มีการ
ดำเนินการใน 3 ส่วนดังน้ี 
1. จัดตัวเลือกวิชาศึกษาทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารธุรกิจและการเงินให้กับนักศึกษาเลือกเรียน 
2. ในรายวิชาขั้นสูงระดับ 400 ของหลักสูตร ได้มีการ
ผนวกเอาทักษะเชิงผู้ประกอบการเข้าไปกับการฝึกฝนให้
นักศึกษาแก้ปัญหาทางวิชาการและสังคมไปพร้อมๆกัน 
เช่นในรายวิชา Humanities Lab for Social 
Enterpresie ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเปลี่ยนเอาองค์ความรู้



 

ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ หรืออย่างน้อยมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยผลักดันทักษะน้ี 

ทางวิชาการให้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจของชุมชน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ฝึกฝน Design thinking 
และ Entrepreneurial skill 

4. มนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมไม่ได้เป็นวิชาชีพ
โดยตรง หลักสูตรฯควรจะต้องออกแบบระดับและ
แผนการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ได้รู้ศาสตร์พื้นฐานต่าง 
ๆ ของมนุษยศาสตร์และไต่ระดับไปสู่การนำเอาความรู้
และวิทยาการดังกล่าวไปทดลองใช้ได้จริงต้ังแต่ในการ
เรียนในหลักสูตร และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทดลองใช้วิทยาการในด้านที่ตัวเองสนใจ 

ทางหลักสูตรได้ปรับรายวิชาระดับ 400 ให้เป็นลักษณะ
การฝึกประยุกต์หรือปฏิบัติ โดยเฉพาะกับโจทย์ที่อยู่ใน
สังคมหรือชุมชนภายนอกจริง ๆ และจะได้จัดหาผู้สอนที่
เข้าใจศาสตร์พื้นฐานของมนุษยศาสตร์และมี
ประสบการณ์ทำงานกับสังคมภายนอกมาดูแลในวิชา
ดังกล่าว 

5. ในเมื่อจุดเด่นของหลักสูตรน้ีอยู่ที่การสอนแบบ 
global approach เน้ือหาในรายวิชา โดยเฉพาะ
ระดับกลางและสูงจะต้องผนวกมุมมองด้านน้ีให้ได้มาก
ที่สุด และในรายวิชาระดับ 400 จะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เอาความรู้แบบ global น้ีมาทดลองใช้กับ
โจทย์ในสังคมจริง ๆ 

ทางหลักสูตร เห็นด้วยและจะได้วางแผนกับอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีการเลือกเน้ือหาและวิธีสอนที่
จะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ global approach ได้ 

6. สังคมวงกว้างรับรู้เป้นอย่างดีว่าตอนน้ีเรากำลังเผชิญ
ปัญหาและความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ลำพังเพียงแคค่วามรู้แบบสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงก็ไม่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรมนุษยศาสตร์และความยั่งยืนควรจะต้องมี
วิธีการนำเสนอรายวิชาหรือรูปแบบการเรียนที่ทำให้
ผู้คนทั่วไปเห็นว่าวิชาแบบมนุษยศาสตร์สามารถเป็น
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพที่เมื่อนำไปผสานกับศาสตร์
อ่ืน ๆ แล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาและความทา้ทายเหล่านี้
ได้ และน่ีจะนำไปสู่ตัวตนของหลักสูตรและการสร้าง
คุณูปการให้วงการมนุษยศาสตร์ 

กรรมการร่างหลักสูตรเห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวและ
มองว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับการสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ด้วย จึงจะขอนำไปหารือเพื่อพัฒนาในส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ในส่วนของการนำเสนอรายวิชา ในเบื้องต้นทางหลักสูตร
ได้ปรับบางรายวิชาให้มีชื่อที่สะท้อนถงึปัญหาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว เช่น รายวิชา Gender, 
Culture, and Equality รายวิชา Environmental 
Humanities in Praxis 

 
5. ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(เมื่อหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้แนบเอกสารข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบทุกฉบับที่อ้างถึงไว้ใน
ไฟล์เล่มหลักสูตรฉบับที่เสนอ สป.อว. ผ่านระบบ CHECO) 
 


