
 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวำ่  134 หน่วยกิต 
    1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ ำนวน  30 หน่วยกิต 
        สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
        บงัคบั  จ ำนวน  3 หน่วยกิต 
         001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื   2(2-0-4) 
         400-100  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์              1(1-0-2) 
    หรือ 
    117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์          3(3-0-6) 
    เพื่อนมนุษย ์  
       สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ
 จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
   เลือก  3 หน่วยกิต จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
    117-103  จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข           3(3-0-6) 
    117-105  จิตววิฒัน์และชีวติท่ีดี                  3(3-0-6) 
 สาระที ่1 และ สาระที ่2 เลือก  3 หน่วยกิต 
 993-172  จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต           1(1-0-2) 
 196-101  ควำมเป็นพลเมือง             2(2-0-4) 
 หรือ 
 117-102 ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ       3(3-0-6) 
 สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกบัการคดิเชิงระบบ  
         เลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
    รูปแบบที ่1   
 บงัคบั  จ ำนวน  1  หน่วยกิต  
    001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร           1(1-0-2) 
    เลือก 2 หน่วยกิต  จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
    117-115  กำรคิดและกำรตดัสินใจ           2(2-0-4) 
    262-202  กำรคิดเปล่ียนชีวติ             2(2-0-4) 
   747-102  ขอ้มูลน้ีมีค ำตอบ             2(2-0-4) 
    รูปแบบที ่2 
 บงัคบั 3 หน่วยกิต 
   117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร          3(3-0-6) 
  
 
 

 สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั 
 บงัคบั  จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
    117-116  กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั             2(2-0-4) 
    เลือก  จ ำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
    299-104  รู้คิด รู้เท่ำทนั             2(2-0-4) 
    724-106  เกำะติดกระแสวทิยำศำสตร์สมยัใหม่    2(2-0-4) 
    724-107  กำรบริโภคสีเขียว             2(2-0-4) 
 สาระที ่5 การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
 เลือก  2 หน่วยกิต จำกรำยวชิำต่อไปน้ี   
    746-102  สมำร์ตแมท  สมำร์ตไลฟ์           2(2-0-4) 
    746-103  ฟินแมท              2(2-0-4) 
 สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร 
 417-101  ไฮ-อิงลิช              2(2-0-4) 
   417-102  เพน็แอนดโ์ฟสต ์             2(2-0-4) 
   เลือก 2 หน่วยกิต จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
   411-101  ภำษำไทย  ภำษำเธอ            2(2-0-4) 
   411-102  สนทนำภำษำไทย 4.0            2(2-0-4) 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
 เลือก 2 หน่วยกิต จำกสองสำระหรือสำระใดสำระหน่ึง 
    สุนทรียศำสตร์   จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
 125-101  หตัถกรรมสร้ำงสรรค ์            1(1-0-2) 
    277-103  สวยดว้ยเศษวสัดุ             1(1-0-2) 
    277-104  กำร์ตูนหรรษำ             1(1-0-2) 
    411-103  สีสนับนัเทิงคดี             1(1-0-2) 
    412-123  ศิลปะแดนมงักร             1(1-0-2) 
    413-242  เสน่ห์มลำย ู             1(1-0-2) 
    415-140  เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่น             1(1-0-2) 
    416-146  ท่องแดนกิมจิ             1(1-0-2) 
    437-111  ศิลปะบ ำบดั             1(1-0-2) 
    910-114  เพลินเพลงมหำวทิยำลยั           1(1-0-2) 
     สงขลำนครินทร์ 
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 กีฬำ จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
    117-118  โยคะ              1(1-0-2) 
    281-204  ลีลำศ              1(1-0-2) 
    281-205  กิจกรรมประกอบจงัหวะ           1(1-0-2) 
    281-207  บำสเกตบอล             1(1-0-2) 
 281-209  วอลเล่ยบ์อล             1(1-0-2) 
 281-210  แฮนดบ์อล              1(1-0-2) 
    281-215  เทเบิลเทนนิส             1(1-0-2) 
    281-216  แบดมินตนั              1(1-0-2) 
    281-219  วำ่ยน ้ ำ              1(1-0-2) 
    281-220  เปตอง              1(1-0-2) 
    281-223  มวยไทย              1(1-0-2) 
    281-225  เทควนัโด              1(1-0-2) 
    281-226  ไอกิโด                    1(1-0-2) 
    281-227  ยโูด              1(1-0-2) 
    910-111  ร ำไทยเพื่อสุขภำพ             1(1-0-2) 
    910-112  โขนเพ่ือพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ          1(1-0-2) 
    910-113  แจ๊สดำ้นซ์              1(1-0-2) 
 สาระเลือกศึกษาทัว่ไป  
 เลือกจำกรำยวชิำสำระต่ำงๆ ดงัน้ี จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
 สำระสุนทรียศำสตร์ 
    125-102 มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญำ            2(2-0-4) 
    425-101 วฒันธรรมน ำชม             2(2-0-4) 
    สำระควำมเป็นพลเมือง 
    196-103  ภำวะผูน้ ำและกำรจดักำร           2(2-0-4) 
    437-201  จริยศำสตร์กบัควำมรับผิดชอบ          2(2-0-4) 
     ต่อสงัคม    
    สำระอยูอ่ยำ่งรู้เท่ำทนั 
    724-108  ธรรมชำติบ ำบดั             2(2-0-4) 
 สำระกำรคิดเชิงระบบ 
    276-101  กำรมองภำพแบบองคร์วม           2(2-0-4) 
    437-202  คิดอยำ่งเฉลียว  เขำ้ใจอยำ่งฉลำด          2(2-0-4) 
   สำระภำษำและกำรส่ือสำร กำรคิดเชิงระบบ  
 สุนทรียศำสตร์ 
    263-123  กำรถ่ำยภำพเพ่ือกำรท่องเท่ียว          2(2-0-4) 
     ในต่ำงแดน    
    สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
    412-201  หนีห่ำว  จงกว๋อ             2(2-0-4) 
    413-213  มำเลยอ์อนทวัร์             2(2-0-4) 

    415-203  เซยไ์ฮสไตลค์ำวำอ้ี             2(2-0-4) 
    416-125  อนัยองฮำเซโย โคเรีย            2(2-0-4) 
    417-191  พฒันำกำรอ่ำน             2(2-0-4) 
    417-193  บนัเทิงศึกษำภำษำองักฤษ           2(2-0-4) 
2. หมวดวชิาเฉพาะ   96  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวชิาเอก       
          (1) วชิาเอกบังคบั  54 หน่วยกิต 
 427-100  ทกัษะวชิำกำรส ำหรับ                     3(3-0-6) 
           นกัสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ  
 427-101  สงัคมวทิยำเบ้ืองตน้                   3(3-0-6) 
 427-102  มำนุษยวทิยำเบ้ืองตน้                   3(3-0-6) 
 427-103  ประชำกรศำสตร์เบ้ืองตน้                 3(3-0-6) 
 427-104  อำชญำวทิยำเบ้ืองตน้                           3(3-0-6) 
 427-211  กำรจดัระเบียบทำงสงัคม                 3(3-0-6) 
 427-212  สงัคมวทิยำควำมขดัแยง้           3(3-0-6) 
 427-221  ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมศึกษำ  3(3-0-6)  
 427-241  ประชำกรและกำรจดักำรสุขภำพ          3(3-0-6) 
 427-301  ประวติัศำสตร์แนวคิดทำงสงัคมวทิยำ   3(3-0-6) 
     และมำนุษยวทิยำ  
 427-302  ระเบียบวธีิวจิยัทำงสงัคมวทิยำ          3(3-0-6) 
     และมำนุษยวทิยำ  
 427-303  สถิติส ำหรับกำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์   3(3-0-6) 
 427-331  ระบบยติุธรรมเด็กและเยำวชน          3(3-0-6) 
 427-341  เศรษฐศำสตร์ประชำกร           3(3-0-6)  
 427-342  คุณภำพชีวติประชำกรชำยแดนใต ้        3(3-0-6) 
 427-401  สมัมนำทำงสงัคมวทิยำและ           3(2-2-5) 
     มำนุษยวทิยำ  
 427-421  ภำวะสมยัใหม่และกระบวน           3(3-0-6) 
     กำรควำมเป็นโลก  
 427-431  นโยบำยอำญำและกำรบริหำร          3(3-0-6) 
     งำนยติุธรรม  
          (2) วชิาเลือกกลุ่ม  15 หน่วยกิต 
 สำมำรถเลือกเรียนได้จำกทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำ 15 
หน่วยกิต 
 กลุ่มสงัคมวทิยำ 
 427-213  สงัคมวทิยำกีฬำ             3(3-0-6) 
 427-214  สงัคมวทิยำชนบทและเมือง           3(3-0-6) 
 427-311  จิตวทิยำสงัคมแนวสงัคมวทิยำ          3(3-0-6) 
  427-312  กำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์ร่วมสมยั        3(3-0-6) 



 

 427-313  สงัคมมุสลิมกบักำรเปล่ียนแปลง          3(3-0-6) 
 427-314  งำน อำชีพและองคก์ำร                  3(3-0-6) 
 427-411  สงัคมวทิยำกำรพฒันำ            3(3-0-6) 
 427-412  สงัคมวทิยำกลุ่มเปรำะบำง           3(3-0-6) 
     กลุ่มมำนุษยวทิยำ        
 427-222  มำนุษยวทิยำนิเวศน ์            3(3-0-6) 
 427-223  มำนุษยวทิยำผูล้ี้ภยัและกำรพลดัถ่ิน       3(3-0-6) 
 427-224  ศิลปะ ดนตรี นิทำนปรัมปรำและ          3(3-0-6) 
     พิธีกรรม  
 427-321  ชำติพนัธ์ุสมัพนัธ์และอตัลกัษณ์          3(3-0-6) 
     ทำงสงัคม  
 427-323  มำนุษยวทิยำส่ิงของ                  3(3-0-6) 
 427-324  มำนุษยวทิยำวำ่ดว้ยผูล่้ำและ           3(3-0-6) 
     เก็บหำของป่ำในสงัคมสมยัใหม่ 
 427-422  คนเบ้ียล่ำงและคนชำยขอบศึกษำ          3(3-0-6)       
 กลุ่มอำชญำวทิยำและกระบวนกำรยติุธรรม 
 427-231  สงัคมวทิยำกฎหมำย            3(3-0-6) 
 427-232  เหยือ่วทิยำ              3(3-0-6) 
 427-233  อำชญำวทิยำและเหยือ่วทิยำ           3(3-0-6) 
     จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 
 427-234  กระบวนทศัน์กำรปฏิบติัต่อผูก้ระท ำ     3(3-0-6) 
     ผิดและกำรเยยีวยำเหยือ่อำชญำกรรม                                               
 427-332  ทฤษฎีอำชญำวทิยำ ทณัฑวทิยำ          3(3-0-6) 
     และเหยือ่วทิยำ  
 427-334  อำชญำกรรมองคก์ำรและ           3(3-0-6) 
     อำชญำกรรมธุรกิจ  
 427-432  สงัคมวทิยำพฒันำกำรและ           3(3-0-6) 
     อำชญำกรรม  
 กลุ่มประชำกรศำสตร์กำรแพทยแ์ละสุขภำวะโลก 
 427-242  วฒันธรรมกำรดูแลสุขภำพและ          3(3-0-6) 
     ควำมเจ็บป่วย  
 427-243  เพศภำวะ เพศวถีิ และประชำกรศำสตร์ 3(3-0-6) 
 427-244  แรงงำนศึกษำในอำเซียน           3(3-0-6) 
 427-343  สำรสนเทศประชำกรและสงัคม          3(3-0-6) 
 427-344  กำรเมืองทำงวฒันธรรม อำหำรและ      3(3-0-6) 
     โภชนำกำร  
 427-441  ทฤษฎีและกำรวจิยัประยกุตป์ระเด็น     3(3-0-6) 
     สุขภำพขำ้มวฒันธรรม 
 

 427-442  ชีวสงัคมประชำกรศำสตร์                  3(3-0-6) 
     สุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม  
    2.2 สหกจิศึกษา หรือ สารนิพนธ์  6 หน่วยกติ 
 427-400  สหกิจศึกษำ                       6(0-36-0) 
หรือ  
 427-402  สำรนิพนธ์                    6(0-36-0) 
    2.3 กลุ่มวชิาโท  ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกติ 
    นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำโทหน่ึงสำขำวิชำท่ี
คณะเจ้ำของรำยวิชำเปิดให้นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และ
สงัคมศำสตร์ ทั้งน้ี โดยควำมเห็นชอบของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 แนะน ำให้นักศึกษำเลือกเรียนภำษำท่ีสำมหรืออยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรสังคมวิทยำและ
มำนุษยวทิยำ 
 
หลกัสูตรวชิาโท  (ส าหรับสาขาวชิาอ่ืนๆ) 
ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกติ 

 หลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จัดรำยวิชำโทให้
นกัศึกษำ จ ำนวน  2 วชิำโท ประกอบดว้ย 
 

1)  วชิาโทสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 เง่ือนไข นักศึกษำทุกสำขำ/ ทุกคณะ (ยกเวน้สำขำวิชำ

สงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ) 
จะต้องเ รียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำโทบังคับจ ำนวน               

6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนรำยวิชำบงัคบัหรือรำยวิชำเลือก
จำกกลุ่มสังคมวิทยำ กลุ่มมำนุษยวิทยำ กลุ่มอำชญำวิทยำและ
กระบวนกำรยุติธรรม กลุ่มประชำกรศำสตร์กำรแพทยแ์ละสุข
ภำวะโลก หลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำสังคมวิทยำ
และมำนุษยวิทยำ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ 
15 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวชิำโทบงัคบั  6 หน่วยกิต 
 427-101 สงัคมวทิยำเบ้ืองตน้                  3(3-0-6) 
 427-102 มำนุษยวทิยำเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
 (2) กลุ่มวชิำโทเลือก  ไม่นอ้ยกวำ่ 15 หน่วยกิต 
- รำยวชิำบงัคบัและเลือกกลุ่มสงัคมวทิยำ    15 หน่วยกิต 
 หรือ 
- รำยวชิำบงัคบัและเลือกกลุ่มมำนุษยวทิยำ    15 หน่วยกิต 
 หรือ 



 

- รำยวชิำบงัคบัและเลือกกลุ่มอำชญำวทิยำ 
   และกระบวนกำรยติุธรรม                     15 หน่วยกิต 
    หรือ 
- รำยวชิำบงัคบัและเลือกกลุ่มประชำกรศำสตร์กำรแพทย ์              
  และสุขภำวะโลก    15 หน่วยกิต 

2) วชิาโทสังคมศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เง่ือนไข นกัศึกษำทุกสำขำ/ ทุกคณะ (นกัศึกษำสำขำวิชำ

สงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ สำมำรถลงเรียนได)้ 
จะต้องเ รียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำโทบังคับจ ำนวน            

15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนรำยวิชำบงัคบัหรือรำยวิชำเลือก
จำกกลุ่มสังคมวิทยำ กลุ่มมำนุษยวิทยำ กลุ่มอำชญำวิทยำและ
กระบวนกำรยุติธรรม กลุ่มประชำกรศำสตร์กำรแพทยแ์ละสุข
ภำวะโลก หลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำสังคมวิทยำ
และมำนุษยวิทยำ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 
6 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิำบงัคบัโทสงัคมศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ
 จ ำนวน 15 หน่วยกิต 
 427-251  สงัคมศึกษำในสงัคมสมยัใหม่           3(3-0-6) 
 427-351  จิตวทิยำกำรเรียนรู้ทำงสงัคมศำสตร์      3(3-0-6) 
 427-352  สงัคมวทิยำกำรสอนวชิำสงัคมศึกษำ     3(3-0-6) 
 427-353  กำรเรียนรู้สงัคมศึกษำในสงัคม          3(3-0-6) 
     พหุวฒันธรรม                  
 427-451 กำรเขียนงำนชำติพนัธ์ุนิพนธ์โรงเรียน   3(3-0-6) 

    
 กลุ่มวชิำโทเลือกสงัคมศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ    
 จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
 ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนจำก รำยวิชำเลือกกลุ่มสังคมวิทยำ 
กลุ่มมำนุษยวิทยำ กลุ่มอำชญำวิทยำและกระบวนกำรยุติธรรม 
กลุ่มประชำกรศำสตร์กำรแพทยแ์ละสุขภำวะโลก รวมไม่น้อย
กวำ่ 6 หน่วยกิต 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1  
 

ภาคการศึกษาที ่1      
จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 

รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บังคบั) 11 หน่วยกิต   
417-101  ไฮ-อิงลิช         2(2-0-4)  
411-101  ภำษำไทย ภำษำเธอ        2(2-0-4)  
746-102  สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์       2(2-0-4)  
993-172  จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต        1(1-0-2) 
196-101  ควำมเป็นพลเมือง        2(2-0-4) 
724-107  กำรบริโภคสีเขียว        2(2-0-4)  
 
รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 
437-201  จริยศำสตร์กบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม     2(2-0-4) 
  
เลือกเรียนจำกสำระสุนทรียศำสตร์และกีฬำ 2 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
427-100 ทกัษะวชิำกำรส ำหรับนกัสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ    3(3-0-6)  
 
      รวม  18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2      

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 
รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บังคบั) 10 หน่วยกิต 
417-102  เพน็แอนดโ์พสต ์        2(2-0-4) 
117-103  จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข       3(3-0-6) 
117-116  กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั        2(2-0-4) 
001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื      2(2-0-4) 
400-100  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์       1(1-0-2) 
 
รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 
437-202  คิดอยำ่งเฉลียว เขำ้ใจอยำ่งฉลำด      2(2-0-4) 
 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   6 หน่วยกิต 
427-101  สงัคมวทิยำเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 



 

427-102  มำนุษยวทิยำเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
 

รวม  18 หน่วยกติ 
 
 

ปีที ่2 
 

ภาคการศึกษาที ่1      
จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั    9 หน่วยกิต   
427-103 ประชำกรศำสตร์เบ้ืองตน้       3(3-0-6)  
427-104 อำชญำวทิยำเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
427-211 กำรจดัระเบียบทำงสงัคม       3(3-0-6)  
 
กลุ่มวชิาเลือกเอก           3 หน่วยกิต 
 
วชิาโท     3 หน่วยกิต 
 
วชิาเลือกเสรี    3 หน่วยกิต 
 
      รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2      

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   9 หน่วยกิต   
427-212 สงัคมวทิยำควำมขดัแยง้        3(3-0-6) 
427-221 ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมศึกษำ      3(3-0-6) 
427-241 ประชำกรและกำรจดักำรสุขภำพ       3(3-0-6) 
 
กลุ่มวชิาเลือกเอก   3 หน่วยกิต 
 
วชิาโท    6 หน่วยกิต 
  
      รวม 18 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 



 

ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1      
จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั    9 หน่วยกิต   
427-301  ประวติัศำสตร์แนวคิดทำงสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ    3(3-0-6) 
427-302  ระเบียบวธีิวจิยัทำงสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ     3(3-0-6) 
427-342  คุณภำพชีวติประชำกรชำยแดนใต ้      3(3-0-6) 
 
กลุ่มวชิาเลือกเอก    3 หน่วยกิต 
 
วชิาโท      6 หน่วยกิต 
 
      รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2      

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั    9 หน่วยกิต   
427-303  สถิติกำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์      3(3-0-6) 
427-331  ระบบยติุธรรมเด็กและเยำวชน      3(3-0-6) 
427-341  เศรษฐศำสตร์ประชำกร       3(3-0-6) 
 
กลุ่มวชิาเลือกเอก    6 หน่วยกิต 
 
วชิาโท      3 หน่วยกิต 
 
      รวม 18 หน่วยกติ 

 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1      

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   9 หน่วยกิต   
427-401  สมัมนำทำงสงัคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ     3(2-2-5) 
427-421  ภำวะสมยัใหม่และกระบวนกำรควำมเป็นโลก     3(3-0-6) 
427-431  นโยบำยอำญำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม     3(3-0-6) 
 
วชิาโท    3 หน่วยกิต 
 



 

กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการกบัการคดิเชิงระบบ 3 หน่วยกิต 
117-104  กำรคิดสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร      3(3-0-6) 
 
วชิาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
 
      รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2      

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตนเอง) 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  6 หน่วยกิต     6(0-36-0) 
427-400  สหกิจศึกษำ 
หรือ 
427-402  สำรนิพนธ์ศึกษำ  6 หน่วยกิต     6(0-36-0) 
  
      รวม   6             หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




