
 

วชิาโท 
 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีวิชาโทให้นักศึกษาท่ี เรียนแบบเอก -โทเลือก
ศึกษา 24 สาขา  เม่ือนกัศึกษาเลือกศึกษาวชิาเอกสาขาใดสาขาหน่ึงแลว้  จะตอ้งเลือกศึกษาวชิาโทอีกสาขาหน่ึงซ่ึง
ต้องไม่ซ ้ ากับสาขาวิชาเอก  วิชาโทแต่ละสาขามีจ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ระหว่าง 20-30 หน่วยกิต  ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

วชิาโทภาษาและวรรณคดไีทย 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาและวรรณคดีไทย 
สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต 
 

วชิาโทภาษาจนี 

นักศึกษาท่ี เลือกเรียนวิชาโทภาษาจีนจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทบงัคบั และวิชาโทเลือก
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) กลุ่มวชิาโทบังคบั                            11  หน่วยกติ   22 หน่วยกติ 
412-111  ภาษาจีนชั้นตน้ 1                          4(4-0-8) 
412-112  ภาษาจีนชั้นตน้ 2                       4(4-0-8) 
412-221  การสนทนาภาษาจีนในชีวติ         3(3-0-6) 
               ประจ าวนั  
2) กลุ่มวชิาโทเลือก                                9  หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาใด ๆ ในกลุ่มวชิาเอก
บังคบั หรือวิชาเอกเลือกในหลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  รายวิชาในหลักสูตรท่ี
เปิดสอนใหห้ลกัสูตรอ่ืน ๆ 
 412-101  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1                       3(3-0-6) 
412-102  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2                       3(3-0-6) 
 412-103  การสนทนาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1    3(3-0-6) 
412-104  การสนทนาภาษาจีนพ้ืนฐาน 2     3(3-0-6) 
 

วชิาโทภาษามลายู 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษามลายูให้เลือก
เรียนรายวิชาใด ๆในกลุ่มวิชาเอกบังคบัและ/หรือ
วิชาเอกเลือกในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา
ภาษามลาย ูไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี รายวิชา 413-201 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 1, 
413-202 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 2 , 413-303
ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 3 ไม่นับหน่วยกิตเป็น
วิชาเอก-โทภาษามลายู แต่นับหน่วยกิตเป็นวิชา
เลือกเสรี 
 

วชิาโทมลายูศึกษา 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทมลายูศึกษาให้เลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเอกบังคบัและ/หรือ
วชิาเอกเลือก ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา
มลายศึูกษา ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

 
วชิาโทภาษาอาหรับ 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาอาหรับจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทบงัคบั และวิชาโทเลือก
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) กลุ่มวชิาโทบังคบั                             14  หน่วยกติ 
414-111    ภาษาอาหรับเบ้ืองตน้       3(2-2-5) 
414-112    ภาษาอาหรับ 1          3(2-2-5) 
414-113    หลกัภาษาอาหรับ 1       3(3-0-6) 
414-214    หลกัภาษาอาหรับ 2       3(3-0-6) 
414-221    การฟัง-พดูภาษาอาหรับ 1       2(1-2-3) 
2) วชิาโทเลือก 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากวิชาเอกบังคับ หรือเอก
เลือกของหลกัสูตรภาษาอาหรับและภาษาอาหรับ
ธุรกิจอีกไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 



 

วชิาโทภาษาญี่ปุ่ น 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ี เลือกวิชาโทภาษาญ่ีปุ่น
จะต้องศึกษารายวิชาภาษาญ่ี ปุ่นไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต อน่ึง ส าหรับวิชา 415-101 และ 415-102 
นกัศึกษาสามารถขอยกเวน้ไดต้ามเง่ือนไขเดียวกบั
นกัศึกษาสาขาวชิาเอกภาษาญ่ีปุ่น 

 
วชิาโทภาษาเกาหล ี

เกาหลี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต้องเรียน
รายวิชาภาษาเกาหลี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ประกอบดว้ย       
1) รายวชิาโทบังคบั                15  หน่วยกติ 
416-101 ภาษาเกาหลี 1 3(3-0-6) 
416-102 ภาษาเกาหลี 2 3(3-0-6) 
416-103 ภาษาเกาหลี 3 3(3-0-6) 
416-111 การฟัง-พดูภาษาเกาหลี 1 2(1-2-3) 
416-112 การฟัง-พดูภาษาเกาหลี 2 2(1-2-3) 
416-113 การฟัง-พดูภาษาเกาหลี 3 2(1-2-3) 
2) รายวชิาโทเลือก                ไม่น้อยว่า  5  หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาโทเลือก จาก
รายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

 
วชิาโทเกาหลศึีกษา 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตอ้งเรียนรายวิชา
ภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วย
กิต ประกอบดว้ย 
1) รายวชิาโทบังคบั                  8 หน่วยกติ  
416-101 ภาษาเกาหลี 1 3(3-0-6) 
416-111 การฟัง-พดูภาษาเกาหลี 1 2(1-2-3) 
416-141 วฒันธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
2) รายวชิาโทเลือก 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาโทเลือก จาก
รายวชิาทางดา้นเกาหลีศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดงั
รายวชิาต่อไปน้ี 
416-141  วฒันธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
416-334  ประวติัวรรณคดีเกาหลี 3(3-0-6) 
416-343  สงัเขปประวติัศาสตร์ 

 เกาหลี  
3(3-0-6) 

416-344  สงัคมเกาหลีปัจจุบนั 3(3-0-6) 
416-445   เศรษฐกิจเกาหลี 3(3-0-6) 
416-461   การวจิยัทางเกาหลีศึกษา 3(2-2-5) 
 

วชิาโทภาษาองักฤษ 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษ
จะตอ้งเรียนรายวิชาในกลุ่มวชิาแกนหรือเอกบงัคบั 
12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอกเลือก อีกไม่นอ้ยกว่า 
8 หน่วยกิต  

 
วชิาโทภาษาอนิโดนีเซีย  

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภาษาอินโดนีเซีย เลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ  จากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 
20 หน่วยกิต 
  
435-111      ภาษาอินโดนีเซีย 1        3(3-0-6) 
435-112      ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(3-0-6) 
435-141      ศิลปะและวฒันธรรม  
                   อินโดนีเซีย  

  3(3-0-6)     

435-221      สนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1         3(3-0-6)   

435-222      สนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2      3(3-0-6) 
435-231      โครงสร้างภาษา               
                   อินโดนีเซีย 1  

  3(3-0-6) 

435-321      การอ่านภาษาอินโดนีเซีย   2(2-0-4) 
435-322      การเขียนภาษาอินโดนีเซีย   2(2-0-4) 
435-351      ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ  
                   ท่องเท่ียว                    

  3(3-0-6) 

 
 
 

http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/searchsubjectdesc.php?subject_key=00000542
http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/curriculum/searchsubjectdesc.php?subject_key=00004446


 

วชิาโทภาษาเยอรมนั 

นกัศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีเลือกวิชาโทภาษา เยอรมนั
จะตอ้งศึกษารายวิชาภาษาเยอรมนัไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต  ดงัน้ี 
1) กลุ่มวชิาโทบังคบั                             12  หน่วยกติ 
419-101      ภาษาเยอรมนั 1    3(2-2-5) 
419-102      ภาษาเยอรมนั 2    3(2-2-5) 
419-203      ภาษาเยอรมนั 3    3(2-2-5) 
419-204      ภาษาเยอรมนั 4    3(2-2-5) 
2) กลุ่มวิชาโทเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาของแขนง
วิช าภาษ าเยอรมัน ท่ี เปิ ดสอน อีกไม่น้ อยกว่า              
8 หน่วยกิต 
 

วชิาโทภาษาฝร่ังเศส 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีเลือกวิชาโทภาษาฝร่ังเศส
จะตอ้งศึกษารายวิชาภาษาฝร่ังเศสไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) กลุ่มวชิาโทบังคบั   6 หน่วยกติ 

418-101    ภาษาฝร่ังเศส 1    3(2-2-5) 
418-102    ภาษาฝร่ังเศส 2    3(2-2-5) 

2) กลุ่มวชิาโทเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาของแขนง
วิชาภาษาฝร่ังเศสท่ี เปิดสอนอีกไม่น้อยกว่า 14 
หน่วยกิต 
 

วชิาโทประวตัศิาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอกอ่ืน ๆ ท่ีจะเลือกวิชาโท
สาขาวิชาประวติัศาสตร์จะตอ้งเรียนรายวิชากลุ่ม
วชิาโทบงัคบั จ านวน 10 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท
เลือกไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกติ 
425-100  การใชแ้ผนท่ีในการศึกษา         1(1-0-2) 
                ประวติัศาสตร์ 
425-110    สงัเขปประวติัศาสตร์ไทย        3(3-0-6) 
425-130   พฒันาการโลกตะวนัออก        3(3-0-6) 

425-240  พฒันาการโลกตะวนัตก        3(3-0-6) 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดวชิาพ้ืนฐาน
วชิาเอกคือรายวชิา สงัเขปประวติัศาสตร์ไทยไปแลว้ 
ให้ศึกษารายวิชา 425-222 ประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่ แทน 
2) วชิาโทเลือก เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี  

ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 

425-212  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคใต ้     3(3-0-6) 

425-213  ววิาทะในประวติัศาสตร์ไทย      3(3-0-6) 
425-222   ประวติัศาสตร์เอเชีย                    3(3-0-6) 
                ตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่                                                    
425-232   ประวติัศาสตร์เอเชีย                    3(3-0-6) 
                ตะวนัออกสมยัใหม่ 
425-254   ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน                 3(3-0-6) 
425-255   การใชค้อมพิวเตอร์และ              3(2-2-5) 
                การวจิยัเชิงปริมาณส าหรับ 
                นกัประวติัศาสตร์             
425-264   มรดกทางวฒันธรรม       3(3-0-6) 
425-274   สถานการณ์โลกปัจจุบนั              3(3-0-6) 
425-314   ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาไทย       3(3-0-6) 
425-324   ประวติัศาสตร์และโบราณคดี      3(2-2-5) 
                เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
                ก่อนสมยัใหม่       
425-332   ประวติัศาสตร์เอเชียใตส้มยัใหม่ 3(3-0-6) 
425-334   ประวติัศาสตร์จีนสมยัใหม่       3(3-0-6) 
425-335   ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่      3(3-0-6) 
425-336   ประวติัศาสตร์เกาหลีสมยัใหม่    3(3-0-6) 
425-337   ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญา             3(3-0-6)                                
                ตะวนัออก 
425-338   ประวติัศาสตร์และโบราณคดี      3(3-0-6) 
                อินเดียสมยัโบราณ                                                       
425-342   ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่      3(3-0-6) 
                ถึงปัจจุบนั 
425-343   ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 
425-344   ประวติัศาสตร์การเมือง              3(3-0-6) 
                สหรัฐอเมริกา                                           



 

425-345    ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญา            3(3-0-6)  
                 ตะวนัตก  
425-352    ประวติัศาสตร์นิพนธ์                 3(3-0-6) 
                 ตะวนัตกและไทย 
425-354    การอ่านเอกสาร                         3(3-0-6) 
                 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
425-355    ประวติัศาสตร์นิพนธ์                 3(3-0-6) 
                 ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
425-364    โบราณคดีสมยัก่อน                   3(3-0-6) 
                 ประวติัศาสตร์ในเอเชีย 
                 ตะวนัออกเฉียงใต ้                       
425-365    ประวติัศาสตร์ศิลป์                    3(3-0-6) 
                 และโบราณคดีในภาคใต ้
                 ของประเทศไทย                         
425-366    ประวติัศาสตร์ศิลปะ                  3(3-0-6) 
                 ในประเทศไทย  
425-367    ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก    3(3-0-6) 
425-374    ประวติัศาสตร์กบัภาพยนตร์      3(3-0-6) 
425-414    ประวติัศาสตร์การทหารไทย     3(3-0-6) 
425-415    หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์   3(3-0-6) 
                 ไทย  
425-424    หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์   3(3-0-6) 
                 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                   
425-425    บทคดัสรรทางประวติัศาสตร์    3(3-0-6) 
                 และวฒันธรรมพม่า                               
425-434    หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์   3(3-0-6) 
                 เอเชียตะวนัออกและ/หรือเอเชียใต ้  
425-444    ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยักลาง   3(3-0-6) 
                 ถึงตน้สมยัใหม่                                
425-445    ประวติัศาสตร์รัสเซียและ          3(3-0-6) 
                 ยโุรปตะวนัออก                 
425-476    ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ             3(3-0-6) 
425-477    ประวติัศาสตร์สงัคม                  3(3-0-6) 
425-478    เพศสภาวะในประวติัศาสตร์      3(3-0-6) 
 
 
 

วชิาโทภูมศิาสตร์การท่องเทีย่ว 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนกัศึกษาต่างคณะเลือกเรียนเป็น
วชิาโทภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว  จะตอ้งเรียนรายวชิา
กลุ่มวิชาโทบังคับ จ านวน  18  หน่วยกิต และให้
เลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ จากรายวชิาเลือกโทรวมกนั
อีก ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                18  หน่วยกติ 
426-101   ส่ิงแวดลอ้มกบัสงัคม       3(2-2-5) 
426-102   ภูมิศาสตร์กายภาพ        3(3-0-6) 
426-103   ภูมิศาสตร์วฒันธรรม       3(3-0-6) 
426-341   ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
426-361   การท าแผนท่ีดิจิทลัและส่ิงพิมพ ์ 3(2-2-5) 
426-469   ปฏิบติัการภูมิศาสตร์                   3(1-4-4) 
                 การท่องเท่ียว 
2) วชิาโทเลือก เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่  
6 หน่วยกิต 
426-205   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       3(3-0-6) 
426-326   ภูมิศาสตร์ทางทะเล       3(3-0-6) 
426-331   ภูมิศาสตร์ภาคใตข้อง                  3(3-0-6) 
                 ประเทศไทย  
426-332   ภูมิสงัคมอาเซียน        3(3-0-6) 
426-344   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                     3(3-0-6) 
                 การท่องเท่ียว  
426-346   ภูมิศาสตร์การพฒันา                   3(3-0-6) 
                 การท่องเท่ียว  
426-351   ภูมิศาสตร์นนัทนาการ       3(3-0-6) 
426-352   ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน       3(3-0-6) 
426-431   ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก       3(3-0-6) 
3) การฝึกงาน   
สาขาวิชาโทภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวตอ้งเขา้ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ต่อเน่ือง  
และเม่ือฝึกงานครบตามก าหนดเวลาแล้ว ต้อง
รายงานผลการฝึกงานต่อคณาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรภูมิศาสตร์ โดยน าเสนอรายงานปากเปล่า



 

และส่งรูป เล่มฉบับสมบูรณ์  (รูปเล่มรายงาน+
แฟ้มขอ้มูล) และต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
426-469 ปฏิบติัการภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว  
  

วชิาโทภูมศิาสตร์เพ่ือการพฒันาภูมภิาค 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนกัศึกษาต่างคณะเลือกเรียนเป็น
วิชาโทภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค  จะต้อง
เรียนรายวิชากลุ่มวิชา โทบงัคบั จ านวน  18  หน่วย
กิต และใหเ้ลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ จากรายวชิาเลือก
โทรวมกนัอีกไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                18  หน่วยกติ 
426-101 ส่ิงแวดลอ้มกบัสงัคม       3(2-2-5) 
426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ        3(3-0-6) 
426-103 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม       3(3-0-6) 
426-352 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน       3(3-0-6) 
426-353 ท าเลท่ีตั้งและการวางผงั       3(2-2-5) 
426-361 การท าแผนท่ีดิจิทลัและส่ิงพิมพ ์  3(2-2-5) 
2) วชิาโทเลือก เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่                
6 หน่วยกิต                                                        
426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย       3(3-0-6) 
426-326 ภูมิศาสตร์ทางทะเล        3(3-0-6)                 
426-331 ภูมิศาสตร์ภาคใตข้อง                   3(3-0-6) 
                ประเทศไทย 
426-332 ภูมิสงัคมอาเซียน        3(3-0-6) 
 426-342 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม       3(3-0-6)  
426-343 ภูมิศาสตร์คมนาคม         3(3-0-6) 
 426-356 การจดัการลุ่มน ้ า        3(3-0-6)  
426-431 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก            3(3-0-6)  
426-441 ภูมิศาสตร์การคา้        3(3-0-6)  
426-442 ภูมิศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
                ชุมชน   
426-453  การจดัการทรัพยากรทะเล            3(2-2-5) 
                และชายฝ่ังโดยชุมชนเป็นฐาน 
 426-454  ภูมิศาสตร์เพื่อการจดัการ            3(3-0-6)             
                 ท่ีอยูอ่าศยั  
 

นกัศึกษาควรเลือกเรียนรายวิชาท่ีมีความสอดคลอ้ง
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
โครงงานหรือเขียนบทความตรงตามเน้ือหาและ
วตัถุประสงคท่ี์ศึกษา         
 3) โครงงาน/บทความ หรือ เลือกลงเรียนวิชา 426-
465 ปฏิบติัการภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน เม่ือเรียนครบตาม
หลกัสูตรสาขาวิชาโทแลว้นักศึกษาตอ้งท ารายงาน 
การศึกษาในลักษณะโครงงานหรือบทความทาง
วิชาการหรือก่ึงวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้และทกัษะ
ทางภูมิศาสตร์เป็นฐานของการศึกษา และเสนอ
รายงานฉบบัสมบูรณ์ (รูปเล่มรายงาน+ แฟ้มขอ้มูล) 
ต่ออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ หรือนักศึกษาตอ้งลงเรียน
วชิา 426-465 ปฏิบติัการภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
 

วชิาโทสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

เง่ือนไข นัก ศึกษาทุกสาขา/ ทุกคณะ (ยกเว ้น
สาขาวชิาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จะตอ้งเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชาโทบังคับจ านวน 6 หน่วยกิต 
และให้เลือกเรียนรายวิชาบังคบัหรือรายวิชาเลือก
จากกลุ่มสังคมวทิยา กลุ่มมานุษยวิทยา กลุ่มอาชญา
วิ ท ย า แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  ก ลุ่ ม
ประชากรศาสตร์การแพทย์และสุขภาวะโลก 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั     6 หน่วยกติ 
427-101 สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
427-102 มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
 
2) วชิาโทเลือก                  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
     รายวชิาบงัคบัและเลือกกลุ่มสงัคมวทิยา  
     15 หน่วยกิต 
หรือ 
     รายวชิาบงัคบัและเลือกกลุ่มมานุษยวทิยา   
     มานุษยวทิยา                                15 หน่วยกิต 



 

หรือ 
      รายวชิาบงัคบัและเลือกกลุ่มอาชญาวทิยาและ            
      กระบวนการยติุธรรม                      15 หน่วยกิต 
หรือ 
      รายวชิาบงัคบัและเลือกกลุ่มประชากรศาสตร์ 
      การแพทยแ์ละสุขภาวะโลก            15 หน่วยกิต 
 

วชิาโทสังคมศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

เง่ือนไข นักศึกษาทุกสาขา/ ทุกคณะ (นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสามารถลง
เรียนได)้ จะตอ้งเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทบงัคบั
จ านวน 15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนรายวิชา
บังคบัหรือรายวิชาเลือกจากกลุ่มสังคมวิทยา กลุ่ม
มานุษยวิทยา กลุ่มอาชญาวิทยาและกระบวนการ
ยุติธรรม กลุ่มประชากรศาสตร์การแพทยแ์ละสุข
ภาวะโลก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563 รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                                     15 หน่วยกติ 
427-251 สงัคมศึกษาในสงัคมสมยัใหม่       3(3-0-6) 
427-351 จิตวทิยาการเรียนรู้ทาง                  3(3-0-6) 
               สงัคมศาสตร์  
427-352 สงัคมวทิยาการสอนวชิา               3(3-0-6)   
               สงัคมศึกษา  
427-353 การเรียนรู้สงัคมศึกษาใน       3(3-0-6) 
              สงัคมพหุวฒันธรรม      
427-451 การเขียนงานชาติพนัธ์ุนิพนธ์       3(3-0-6) 
               โรงเรียน        
2) วชิาโทเลือก       6 หน่วยกติ 
ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนจาก รายวิชาเลือกกลุ่มสังคม
วิทยา กลุ่มมานุษยวิทยา กลุ่มอาชญาวิทยาและ
กระบวนการยุติธรรม  ก ลุ่มประชากรศาสต ร์
การแพทย์และสุขภาวะโลก รวมไม่น้อยกว่า           
6 หน่วยกิต 
 

 

วชิาโทพฒันาสังคม 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทพฒันาสังคมจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

1) วชิาโทบังคบั                                    9  หน่วยกติ 
428-281 การพฒันาสงัคม   3(3-0-6) 
428-283 ทฤษฎีการพฒันาสงัคม   3(3-0-6) 
428-383 เทคนิคและกลวธีิในการ

พฒันาสงัคม 
  3(2-2-5) 

2) วชิาโทเลือก                                  12  หน่วยกติ 
นกัศึกษารายวชิาโทสามารถเลือกเรียนจากกลุ่ม 
วชิาเอกบงัคบัหรือเอกเลือก 

 
วชิาโทบริหารธุรกจิ 

นักศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอกอ่ืน ๆ ท่ีจะเลือกวิชาโท
บริหารธุรกิจจะตอ้งเรียนรายวิชาโทบงัคบัจ านวน 3 
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโทเลือกไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต และมี GPA รวม 2.50 ข้ึนไป หรือตามการ
พิจารณาของกรรมการประจ าหลกัสูตร 
1) วชิาโทบังคบั                  3  หน่วยกติ 
441-101    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ     3(3-0-6) 
2) วชิาโทเลือก                               18  หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาชีพ
บังคบัหรือวิชาชีพเลือกในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต 

รายวิชาชีพบังคับ ในหลัก สูตรท่ี เปิ ดสอนให้
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
441-101    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ     3(3-0-6) 
441-201   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์       3(3-0-6) 
441-202   การตลาด                       3(3-0-6) 
441-203   การบญัชี                       3(3-0-6) 
441-205   การเงิน                                      3(3-0-6) 
441-305   การภาษีอากร                      3(3-0-6) 
 
 



 

วชิาโทสังคมสงเคราะห์ 

นักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาโทสังคมสงเคราะห์ 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโทบังคับ จ านวน 6 
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                                      6  หน่วยกติ 
444-101   สงัคมสงเคราะห์เบ้ืองตน้           3(2-2-5) 
444-201   ทฤษฎีการสงัคมสงเคราะห์        3(3-0-6) 
 
 
2) วชิาโทเลือก                 ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกติ 
ให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกและเอก
บงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 

วชิาโทปรัชญาและศาสนา 

นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาโทปรัชญาและศาสนา 
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั 
นกัศึกษาเรียนวชิาบงัคบั 6 หน่วยกิต  
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
437-221   ปรัชญาเบ้ืองตน้                          3(3-0-6) 
438-223   ศาสนาเบ้ืองตน้                           3(3-0-6) 
2) วชิาโทเลือก 
นกัศึกษาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
จากรายวชิาท่ีเปิดสอน  
โดยเลือก รายวิชาปรัชญาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
และเลือก รายวิชาศาสนาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

วชิาโทปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์ 

 
1) วชิาโทบังคบั 
นกัศึกษาเรียนวชิาบงัคบั 9 หน่วยกิต  
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
437-213   จริยศาสตร์                                  3(3-0-6) 
437-423   ปรัชญาการเมือง                         3(3-0-6) 
437-424   ปรัชญาสงัคม                              3(3-0-6) 
2) วชิาโทเลือก 
นกัศึกษาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  
จากรายวชิาท่ีเปิดสอนดงัต่อไปน้ี 
437-214   ตรรกวทิยาเชิงปฏิบติั                  3(3-0-6) 
437-422   ปรัชญาประวติัศาสตร์                 3(3-0-6) 

437-428   ปรัชญาเศรษฐศาสตร์                  3(3-0-6) 
438-321   ศาสนากบัสนัติภาพ                    3(3-0-6) 
438-327   ศาสนากบัการเมือง                     3(3-0-6) 
438-424   ศาสนากบักระบวนทศัน์             3(3-0-6) 
                สมยัใหม่  
 

วชิาโทศาสนาและโลกร่วมสมยั 

1) วชิาโทบังคบั                                      9  หน่วยกติ  
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
438-223   ศาสนาเบ้ืองตน้                           3(3-0-6) 
438-421   การเคล่ือนไหวของศาสนา         3(3-0-6) 
                 ในปัจจุบนั  
438-424   ศาสนากบักระบวนทศัน์             3(3-0-6) 
                สมยัใหม่ 
2) วชิาโทเลือก 
นกัศึกษาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต จาก
รายวชิาท่ีเปิดสอนในรายวชิาเลือกกลุ่มศาสนา 
 

วชิาโทเศรษฐกจิอาซียน 

นักศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอกอ่ืน ๆ ท่ีจะเลือกวิชาโท
เศรษฐกิจอาเซียน  จะต้องเรียนรายวิชาโทบังคับ 
จ านวน 9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโทเลือกไม่น้อย
กวา่ 9 หน่วยกิต 
1) วชิาโทบังคบั                                 9  หน่วยกติ 
434-111   หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค       3(3-0-6) 
434-112   หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค           3(3-0-6) 
434-209   เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 
 

2) วชิาโทเลือก                                 9  หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกลงทะเบียนรายวชิาเฉพาะสาขาเศรษฐกิจ
อาเซียน ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
 

วชิาโทเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา* 

 
วชิาโทจติวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว* 

  
วชิาโทสุขศึกษา* 

 
 



 

วชิาโทจติวทิยา * 
(เฉพาะนักศึกษาหลกัสูตร 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) 

 
วชิาโทอสิลามศึกษา** 
วชิาโทรัฐศาสตร์*** 

* ศึกษารายละเอียดจากหลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 
** ศึกษารายละเอียดจากคณะวทิยาการอิสลาม 
*** ศึกษารายละเอียดจากหลกัสูตรคณะรัฐศาสตร์ 


