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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์/วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)
ชื่อย่อ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2556
กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
พื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ จึงสามารถเข้า
ทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเมือง การศึกษา หนังสือพิมพ์
การพัฒนาสังคม และอาชีพอิส ระอื่นๆ รวมทั้ งมี ความรู้และความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น
เพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิจัยได้
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ชื่อ – สกุล
ลําดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปีการศึกษาทีจ่ บ
1 3100700215xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาพร
Ph.D. (International Relations),
ดร.
เอื้อรักสกุล
Australian National University,
Australia, 2537
M.A. (International Relations),
International University of Japan,
Japan, 2531
ร.บ. (ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
2 3341400237xxx อาจารย์ ดร.
ภาคภูมิ ทิพคุณ
Ph.D.(International Development),
Nagoya University, Japan, 2554
M.A. (International Development),
Nagoya University, Japan, 2549
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัย
บูรพา,2543
3 3190800002xxx อาจารย์ ดร.
สิทธิพล
ปร.ด.(สหวิทยาการ)
เครือรัฐติกาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
M.A. (Pacific Asian Studies), SOAS,
University of London, UK, 2546
ร.บ. (ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน
(interdependency)
และจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ความรู้ จ ากศาสตร์ ต่ า งสาขาที่ เ ป็ น สหวิ ท ยาการ
(interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะ
สหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เน้น และสนั บ สนุ น ให้นัก ศึก ษาวิ เคราะห์ ป รากฏการณ์ ต่า งๆ ในสังคมในเชิ งสหวิทยาการ และ
สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างมีเหตุผล ครอบคลุม และชัดเจน รวมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในสาขาอาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยยึ ด มั่ น ในปณิ ธ านการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมและ
ประชาชน การที่หลักสูตรนี้มุ่งศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา จะเอื้ออํานวยให้บัณฑิต
มีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์เข้ากับการทํางานที่หลากหลาย รวมทั้งมี
พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
รายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จํานวน 21
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(3 หน่วยกิต)
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(2 หน่วยกิต)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2 หน่วยกิต)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2 หน่วยกิต)
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
(3 หน่วยกิต)
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สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
-บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

(ไม่นับหน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)

ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ กําหนดไว้ จํานวน 9
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
(3 หน่วยกิต)
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
(3 หน่วยกิต)
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
(3 หน่วยกิต)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
วิทยาลัยประสานความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละ
วิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนหลักสูตรปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รในระยะแรกต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากคณาจารย์ ป ระจํ า คณะต่ า งๆ ในสาขาวิ ช า
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีการรับอาจารย์ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนรายวิชา
ในหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรนี้ ต้อ งการสร้างบั ณ ฑิตที่ มีความรู้ แ ละความเข้าใจสภาวะของโลกยุค ปัจ จุบัน ทั้ง ในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการ
ให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย
1.2 ความสําคัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน
ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต
ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออํานวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้ แ ละมุ ม มองที่ ก ว้ า งขวาง และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การทํ า งานที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง มี
พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE)
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมี
ความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจําเป็นต้องอาศัยความรู้
จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์
และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ
เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจําเป็นในโลกปัจจุบัน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ
เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการ
ให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
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1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจําเป็นต่อ
ประเทศไทยในปัจจุบัน
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ และมีทักษะและความรู้ที่เพียงพอใน
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกเรื่องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยออกสู่สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเขียนตํารา 1.จํานวนตําราพื้นฐาน
1. แผนการพัฒนา
ตําราพื้นฐานหลักสูตร
ในบางรายวิ ช าที่ ยั ง ขาดแคลนตํ า รา
พื้นฐาน
2. แผนการวิจัยเสริมหลักสูตร
1.
ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยใน 1.จํานวนงานวิจัยของอาจารย์
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิ ช าใน
หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
3. แผนการส่งเสริมการสอน
1.
เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นเป็น ศู น ย์ ก ลางในการ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ 2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อนความ ต่ อ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
เอื้ออาทรและให้ความสําคัญต่อผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยใช้เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในภาคฤดูร้อนให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณ สมบัติของผู้เข้ าศึ กษาต้ องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคั ดเลือกผู้ เข้าศึก ษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
2) หลั ก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียน
ศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิ ชา รวมไม่น้อยกว่ า 126 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี้
30 หน่วยกิต
1) วิชาศึกษาทั่วไป
2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
2.2) วิชาบังคับเลือก
24
หน่วยกิต
2.3) วิชาบังคับนอกคณะ
3
หน่วยกิต
2.4) วิชาเลือก
27
หน่วยกิต
2.5) ภาคนิพนธ์
6
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ ปก./ IP หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
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เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก
เลข 3-9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
เลข 5
หมายถึง ภาคนิพนธ์
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities

หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
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TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3

ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ กําหนดไว้ ดังนี้ คือ
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH 162 Report Writing
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-Modern World
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of Modern World
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2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
ปก. 100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
3 (3-0-6)
IP 100 Introduction to Philosophy
ปก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
3 (3-0-6)
IP 101 Introduction to Politics
ปก. 200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 200 Introductory Microeconomics and Macroeconomics
ปก. 201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
IP 201 Introduction to Law and Public Law
ปก. 202 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
IP 202 Social and Political Philosophy
ปก. 203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 203 Politics and Government of Modern Thailand
ปก. 204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 204 Constitution and Political Institutions in Modern Society
ปก. 205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
IP 205 Academic Reading and Writing 1
3 (3-0-6)
ปก. 210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2
IP 210 Academic Reading and Writing 2
ปก. 300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม
3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
IP 300 Thammasat University and Society

2.2) วิชาบังคับเลือก
24
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สาขา จาก 3 สาขา สาขาละ 12 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 สาขาปรัชญา
ปก. 220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 220 Introductory Ethics
ปก. 221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
IP 221 Logic and Reasoning
ปก. 320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
13

มคอ.2

IP 320 History of Western Philosophy
ปก. 321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
IP 321 History of Eastern Philosophy
2.2.2 สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก. 222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
IP 222 Introduction to Administrative Law
ปก. 223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
IP 223 Thai Legal and Judicial System
ปก. 322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
IP 322 Approaches in Comparative Politics
ปก. 323 การเมืองโลก
IP 323 Global Politics
2.2.3 สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคขั้นกลาง
IP 224 Intermediate Microeconomics
ปก. 225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นเศรษฐศาสตร์
IP 225 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
ปก. 324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
IP 324 Intermediate Macroeconomics
ปก. 325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
IP 325 History of Economic Thought: From Smith to the Present
2.3 วิชาบังคับนอกคณะ
สษ 217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ
EL 217 Speaking and Listening for Academic Purposes

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

2.4) วิชาเลือก
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจาก 4 สาขาดังต่อไปนี้ โดยให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 สาขา
2.4.1 สาขาปรัชญา
ปก. 336 ญาณวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 336 Introductory Epistemology
ปก. 337 อภิปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
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IP 337 Introductory Metaphysics
ปก. 338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
IP 338 Aesthetics and Philosophy of Art
ปก. 339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
IP 339 Philosophical Foundation of Modernity
ปก. 346 ปรัชญากฎหมาย
IP 346 Legal Philosophy
ปก. 436 ความยุติธรรมระดับโลก
IP 436 Global Justice
ปก. 437 ปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
IP 437 Philosophy of Science and Social Science
ปก. 438 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
IP 438 Seminar on Philosophical Issues
2.4.2 สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก. 347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
IP 347 Social Movements and Democratic Politics
ปก. 348 การเมืองกับศาสนา
IP 348 Politics and Religion
ปก. 349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
IP 349 Political Thoughts: From Plato to the Present
ปก. 356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
IP 356 Democratic Regimes and Rule of Law
ปก. 357 นโยบายสาธารณะ
IP 357 Public Policy
ปก. 358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
IP 358 Public Administration and Organizational Studies
ปก. 359 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
IP 359 General Principles of Civil and Commercial Law
ปก. 366 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
IP 366 Modern Thai Business History
ปก. 439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
IP 439 Law and International Relations
ปก. 446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

มคอ.2

IP 446 Law and Local Government
ปก. 447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
IP 447 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects
ปก. 448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
IP 448 Seminar on Legal and Political Issues
2.4.3 สาขาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก. 367 เศรษฐมิติพื้นฐาน
IP 367 Basic Econometrics
ปก. 368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
IP 368 International Political Economy
ปก. 369 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
IP 369 Natural Resources and Environmental Economics
ปก. 376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
IP 376 Contemporary Thai Economy
ปก. 377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
IP 377 Basic Institutional Economics
ปก. 378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
IP 378 Introduction to International Development
ปก. 379 การเงินเบื้องต้น
IP 379 Introduction to Finance
ปก. 386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
IP 386 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
ปก. 449 การพัฒนาชนบทและเมือง
IP 449 Rural and Urban Development
ปก. 456 การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
IP 456 Regional Economic Integration
ปก. 457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
IP 457 East Asian Economic Development
ปก. 458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
IP 458 Seminar on Economic and Developmental Issues
2.4.4 สาขาวิถีโลกศึกษา
ปก. 387 ศิลปะกับสังคม
IP 387 Art and Society

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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ปก. 388 จีนร่วมสมัย
IP 388 Contemporary China
ปก. 389 ญี่ปนุ่ ร่วมสมัย
IP 389 Contemporary Japan
ปก. 396 การเมืองและเศรษฐกิจของอินเดียสมัยใหม่
IP 396 Politics and Economy of Modern India
ปก. 397 อาเซียนศึกษา
IP 397 ASEAN Studies
ปก. 398 บูรณาการยุโรป
IP 398 European Integration
ปก. 459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
IP 459 Contemporary Issues on Human Rights
ปก. 466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
IP 466 Global History of Gender and Sexuality
ปก. 467 สัมมนาประเด็นสําคัญระดับโลก
IP 467 Seminar on Global Issues
2.5) ภาคนิพนธ์
ปก. 501 ภาคนิพนธ์ 1
IP 501 Research Paper 1
ปก. 502 ภาคนิพนธ์ 2
IP 502 Research Paper 2

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6

หน่วยกิต
3
3

6
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
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3.1.4

แสดงแผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ภาคเรียนที่ 2
มธ.151, 152, 153, 154, 155, 156 (เลือก 1 วิชา)
มธ. 117 พัฒนาการโลกสมัยใหม่
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
มธ. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
ปก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง

หน่วยกิต
3
2
2
2
3
3
3
รวม
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม
18
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปก. 200 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคและมหภาคเบื้องต้น
ปก. 201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก. 202 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก. 203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก. 205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
สษ. 217 การฟังและพูดด้านวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2
ปก. 210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2
ปก. 204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
และนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปนี้
สาขาปรัชญา
ปก. 220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก. 221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก. 222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ปก. 223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคขั้นกลาง
ปก. 225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นเศรษฐศาสตร์

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม
18
หน่วยกิต
3
3

12

รวม

18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนที่แล้ว)
สาขาปรัชญา
ปก. 320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
6
สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก. 322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก. 324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
และ
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
รวม
18
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนที่แล้ว)
สาขาปรัชญา
ปก. 321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
6
สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก. 323 การเมืองโลก
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก. 325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
และ
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 3xx (วิชาเลือก)
3
ปก. 501 ภาคนิพนธ์ 1
3
รวม
18
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ภาคฤดูร้อน
ปก. 300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม

หน่วยกิต
3
รวม
3
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปก. 4xx (วิชาเลือก)
ปก. 4xx (วิชาเลือก)
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี)
Xx xxx (วิชาเลือกเสรี)
ปก. 502 ภาคนิพนธ์ 2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
รวม
15
รวมตลอดหลักสูตร
126
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
Humanities
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ น มาของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ส ะท้อ นความเชื่ อ ความคิ ด การพัฒ นาทางสติ ปัญ ญา
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่
อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เรา
จะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs,
ideas, intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness
of the problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological
development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing
world.
หมวดสังคมศาสตร์
Social Science
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลง
มือปฏิบัติ (Learning by doing) การศึกษาในวิชานี้เป็นการศึกษาที่นับหน่วยกิต การรายงานผลการศึกษา
ระบุเพียงใช้ได้ (S) และใช้ไม่ได้ (U)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for
self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in
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addressing issues in their society through real-life practices. Evaluation :getting satisfactory level
(S) and getting not satisfactory (U)

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษา
กําเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอา
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์
(Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาค
ทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important
role for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the
separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for
the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines,
concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each
one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various
perspectives—-individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those
problems.

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics

: วิทยาศาสตร์
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม และศึ ก ษาประเด็ น การถกเถี ย งที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods
for scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing
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human lives as well as the impacts of science and technology on economies, societies and
environments. Current issues involving the impacts of science and technology on moral,
ethics and human values
: คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
Mathematics or Computers
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของกําหนดการเชิงเส้น
ตรรกวิทยา การคํานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications;
introduction to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment
and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to probability ; basic
concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ํากว่า 16 หน่วยกิต
หรือเป็นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรียน)
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ
โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นอย่างง่าย
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have
gained not less than 16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction,
proofs of theorems of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type
of functions, applications of functions, curve sketching, partial fractions decomposition,
solving of simple systems of linear equations.
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มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concept of Computer
องค์ประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผล
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ
To study the essential components of computer systems including hardware,
software, data and its processing; basic data communication, network and the Internet,
principles of problem solving using computers and software packages, security, ethics and
laws related to computer usage and information systems.
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การ
เลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยก
เศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical
induction, structure of the real number system, binomial theorem and multinomial
theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of graphs of conic sections,
curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions
decomposition, introduction to number theory.
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน

3 (3-0-6)

TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม
ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary
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sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system
and application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and
development methodology, problem solving using high-level language programming.
หมวดภาษา
Languages
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความสําคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on
drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยัง
ไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือ ใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่
นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง
4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
Pre-requisite: Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and
thus unable to enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are
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‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’
total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use
of four basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หรือสอบ สษ. 070 ได้
ระดับ S
หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Pre-requisite: EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to
develop students’ English proficiency at a higher level.
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หรือสอบ สษ. 171 ได้ไม่ต่ํากว่า
ระดับ D
หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
Pre-requisite: EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills
at a more sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
ส่วนที่ 2
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH 162 Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ
The methodology of report writing, enabling students to search for information to
make systematic references and to practice report writing skills.
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มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสําเร็จในการแก้ปัญหาที่สําคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society,
which have been passed on to various institutions, including those responsible for religion,
intellect, culture, society, economics, and politics in the Present World Society.
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration,
society, culture, science and technology, leading to modern world changes.
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ปก. 100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
3 (3-0-6)
IP 100 Introduction to Philosophy
ปรัชญาในแต่ละสาขา ความหมายของวิชาปรัชญา มโนทัศน์หลักในทางปรัชญา เช่น พระเจ้า
ความจริง ความดี ความงาม ประเด็นข้อถกเถียงและคําถามของสาขาย่อยต่าง ๆ ในปรัชญา เช่น อภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และตรรกศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนากับเทว
วิทยา
The meaning and major concepts of philosophy, e.g. God, truth, goodness, beauty;
debates and questions in subfields of philosophy, e.g. metaphysics, epistemology, ethics,
aesthetics, logics; the relations between philosophy, religion and theology.
ปก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
3 (3-0-6)
IP 101 Introduction to Politics
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การกําหนดนโยบาย
สาธารณะ การเมืองเปรียบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่างประเทศ
Basic concepts in politics, i.e. state, political system, bureaucracy, the making of
public policy, comparative politics, political ideologies, and international politics.
ปก. 200 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคและมหภาคเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 200 Introductory Microeconomics and Macroeconomics
ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
ขั้นพื้นฐาน
Scope of economics; basic microeconomic and macroeconomic theories.
ปก. 201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
IP 201 Introduction to Law and Public Law
ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน
ลั ก ษณะและหลั ก การพื้ น ฐานของกฎหมายมหาชน รั ฐ ในฐานะสถาบั น ทางกฎหมายมหาชน และนิ ติ วิ ธี
ในกฎหมายมหาชน
Nature of law; types of laws; evolution, theories, nature, and basic principles of
public law; state as an institution in public law; legal methods in public law.
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ปก. 202 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
IP 202 Social and Political Philosophy
ปรัชญาสังคมและการเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งแนวคิดทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้อง เช่น เสรีนิยม
ความเป็นพลเมือง ชาตินิยม ประชาธิปไตย เป็นต้น
Modern social and political philosophy, and related concepts, e.g. liberalism,
citizenship, nationalism, democracy.
ปก. 203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 203 Politics and Government of Modern Thailand
วิวัฒนาการการเมืองของการปกครองของไทย การเกิดรัฐสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ระบอบอํานาจนิยมในการเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเติบโต
ของพลังประชาธิปไตย ปัญหาต่างๆ ในการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน การเมืองนอกรัฐสภา และ
บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมืองไทย
Evolution of Thai politics and government; the birth of modern state; the 1932
revolution; authoritarianism in Thai politics; economic and social changes leading to the
growth of democratic forces; problems in current Thai politics; ex-parliamentary politics; the
role of Thammasat University in Thai politics.
ปก. 204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 204 Constitution and Political Institutions in Modern Society
พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในโลกตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
Development and ideas on constitutionalism; the relations between constitution and
political institutions; forms of constitution and political institutions in Western countries;
problems of constitutions in developing countries.
ปก. 205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
IP 205 Academic Reading and Writing 1
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับกลาง เพื่อสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด
และเนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์
Pre-requisite: have earned credits of EL 172 English Course 3
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Articles from intermediate English journals and books, to get acquaintance with
vocabularies and concepts in social sciences.
ปก. 210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
IP 210 Academic Reading and Writing 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก. 205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด และ
เนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์
Pre-requisite: have earned credits of IP 205 Academic Reading and Writing 1
Articles from advanced English journals and books, to get acquaintance with
vocabularies and concepts in social sciences.
ปก. 220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 220 Introductory Ethics
ปั ญ หาสํ า คั ญ ทางจริ ย ศาสตร์ แ ละศี ล ธรรม เช่ น ความยุ ติ ธ รรม ความสุ ข ชี วิ ต ที่ ดี เสรี ภ าพ
อรรถประโยชน์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยพิจารณาจากนักคิดและสํานักคิดที่สําคัญ
Major issues in ethics and morality, e.g. justice, happiness, good life, liberty, utility,
responsibility; a study of major thinkers and schools of thought in ethics.
ปก. 221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
IP 221 Logic and Reasoning
การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความผิดพลาดในการอ้างเหตุผล (fallacy) และการอ้างเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
Deductive and inductive reasoning; fallacies in reasoning; reasoning in everyday life.
ปก. 222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
IP 222 Introduction to Administrative Law
แนวคิดและหลั กการที่ สํ าคั ญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระทําทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย
Major concepts and principles of administrative law; administrative organization;
public authority; state property; administrative act; the role of administrative court in
Thailand.
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ปก. 223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
3 (3-0-6)
IP 223 Thai Legal and Judicial System
พั ฒ นาการของระบบกฎหมายและระบบยุ ติ ธ รรมของไทยสมั ย ใหม่ และการเปรี ย บเที ย บ
ระบบกฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที่สําคัญของประเทศอื่นๆ
Development of legal and judicial system of modern Thailand; comparison between
legal and judicial system of Thailand and other major countries.
ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP 224 Intermediate Microeconomics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก. 200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับ
ความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การกําหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้า
และตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด
Pre-requisite: having earned credits of IP 200 Introductory Microeconomics and
Macroeconomics
Consumer behavior; indifference curve theory; present-future consumption analysis;
risk and consumption; information costs theory; production and production costs theories;
theory of the firm; market structures and behaviors; basic game theory; factor price
determination under different market structures; general equilibrium; theories on market
failure.
ปก. 225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตใิ นเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
IP 225 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
พีชคณิตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สหสัมพันธ์ (Correlation) และสมการ
ถดถอย (Regression) เพื่อใช้ในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
Algebra and calculus for economics; basic probability theory; correlation and regression
used for analyzing the relationship between economic variables.
ปก. 300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม
3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
IP 300 Thammasat University and Society
การลงพื้นที่ศึกษาประเด็นทางสังคมที่สําคัญ ภายใต้การควบคุมและแนะนําของอาจารย์ เพื่อสร้างจิต
วิญญาณธรรมศาสตร์ที่มุ่งรับใช้สังคม
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Fieldworks to study major social issues, under the guidance of lecturers, to create
“Thammasat spirit” to serve the society.
ปก. 320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
IP 320 History of Western Philosophy
ประวั ติปรัชญาตะวันตก ตั้งแต่ส มัยกรีกจนถึ งยุค ปัจจุบัน โดยชี้ใ ห้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ข้อถกเถียงและมโนทัศน์ของนักปรัชญาคนสําคัญ
History of western philosophy from the Greek era to the present; changes in debates
and concepts of major philosophers.
ปก. 321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
IP 321 History of Eastern Philosophy
มโนทัศน์และแนวคิดสําคัญของปรัชญาตะวันออก ปัญหาทางอภิปรัชญา จริยศาสตร์ และเทววิทยา
ตลอดจนความสัมพันธ์กับบริบทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงปรัชญาของไทย
Major concepts in Eastern Philosophy (e.g. metaphysics, ethics, theology), and their
relations with social, political, and cultural contexts; Thai philosophy.
ปก. 322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
IP 322 Approaches in Comparative Politics
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการศึ ก ษาการเมื อ งเชิ ง เปรี ย บเที ย บ การเปรี ย บเที ย บระบอบเผด็ จ การ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ ที่สําคัญของโลก
Concepts and methods in the study of comparative politics; the comparison of
dictatorship and democracy; democratization; major types of democracy in the world.
ปก. 323 การเมืองโลก
3 (3-0-6)
IP 323 Global Politics
แนวคิ ด และแนวการศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ โดยศึ ก ษาตั้ ง แต่ ก าร
เกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย
Major theories and approaches in international relations from the birth of modern
state to the present; the influence of world politics on Thailand
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ปก. 324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP 324 Intermediate Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก. 200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น
แบบจําลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และการนําทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
Pre-requisite: having earned credits of IP 200 Introductory Microeconomics and
Macroeconomics
Monetary market equilibrium; product market equilibrium; foreign exchange market
equilibrium; shifts in market equilibrium; product and labor markets; aggregated demand
and supply in closed and open economies; inflation, unemployment and economic stability
policy; economic growth theory; macroeconomics analysis of current economic situations.
ปก. 325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IP 325 History of Economic Thought: From Smith to the Present
ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิวาทะระหว่าง
สํานักคิดต่างๆ
History of economic thoughts from the 18th century to the present; debates between
different schools of thought.
ปก. 336 ญาณวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 336 Introductory Epistemology
นิยามของความรู้ ทีม่ าของความรู้ การอ้างเหตุผลสนับสนุน และขอบเขตของความรู้
Definition of knowledge; sources of knowledge; knowledge reasoning; scope of
knowledge.
ปก. 337 อภิปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 337 Introductory Metaphysics
แนวคิ ด ของอภิป รั ชญา มโนทัศ น์ เรื่ อ งความจริ ง ความเป็ น จริ ง ปรากฎการณ์ ความเหตุเ ป็ น ผล
เวลา และเทศะ
Concepts in metaphysics, e.g. reality, truth, phenomenon, reason, time and space.
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ปก. 338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
3 (3-0-6)
IP 338 Aesthetics and Philosophy of Art
ปัญ หาเรื่ อ งความงาม การตั ด สิน งานศิ ล ปะ มโนทั ศ น์ท างศิ ล ปะ โดยเน้ น มโนทั ศ น์ ว่า ด้ ว ยศิ ล ปะ
ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงศิลปะในฐานะงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่
โดยศึกษาจากนักคิดและสกุลทางศิลปะที่สําคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 20
Issues in beauty and aesthetic judgement; changes in concepts of art from copying
the nature to creating new things; major thinkers and schools of thought in the twentieth
century.
3 (3-0-6)
ปก. 339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
IP 339 Philosophical Foundation of Modernity
แนวคิดและประเด็นทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของสภาวะสมัยใหม่ เช่น แนวคิดมนุษยนิยม
การแบ่งแยกพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ สิทธิมนุษยชน การใช้เหตุผล การรับรู้เวลา การแบ่งแยกร่างกายกับ
จิตใจ การกําเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น
Major philosophical concepts and issues leading to the birth of modernity, e.g.
humanism, public and private spheres, human rights, the use of reason, the perception of
time, the division between body and mind, the birth of modern science.
ปก. 346 ปรัชญากฎหมาย
3 (3-0-6)
IP 346 Legal Philosophy
ความหมายและลักษณะสําคัญของปรัชญากฎหมาย พัฒนาการของทางความคิดของปรัชญากฎหมาย
ในโลกตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับปรัชญากฎหมาย รวมทั้งปรัชญากฎหมายของไทย
Definition and nature of legal philosophy; development of legal philosophical
thoughts in the West; the relations between law and legal philosophy; Thai legal
philosophy.
ปก. 347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
IP 347 Social Movements and Democratic Politics
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่ นํ า ไปสู่ ก ารเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน
Concepts and theories in social movements leading to democratic politics; the
relations between state and civil society; people empowerment in politics.
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ปก. 348 การเมืองกับศาสนา
3 (3-0-6)
IP 348 Politics and Religion
บทบาทของศาสนาที่ มี ผ ลต่ อ รั ฐ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาสนากั บ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
และวิวาทะร่วมสมัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ
The role of religion towards state; relations between religion and political
movements; contemporary debates on religion-state relations.
ปก. 349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IP 349 Political Thoughts: From Plato to the Present
ความคิ ด ทางการเมื อ งของนั ก คิ ด คนสํ า คั ญ จากยุ ค กรี ก ถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น เช่ น เพลโต อริ ส โตเติ ล
มาคีอาเวลลี ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่นําไปสู่การเกิดแนวคิด
ดังกล่าว
Major political thoughts from the Greek era to the present (e.g. Plato, Aristotle,
Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx), and historical context leading to these
thoughts.
ปก. 356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
3 (3-0-6)
IP 356 Democratic Regimes and Rule of Law
แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตย
และนิติธรรมในประเทศประชาธิปไตยที่สําคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย
Concepts and debates on democracy and the rule of law; the study of democracy
and rule of law in major democratic countries in comparison with Thailand.
ปก. 357 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
IP 357 Public Policy
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่ อ ตั ว ของนโยบาย ประเภทของนโยบาย การนํ า นโยบาย
ไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการกําหนดนโยบายสาธารณะของไทย
Public policy process; policy formulation; types of policy; policy implementation and
evaluation; Thai public policy process.
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ปก. 358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
3 (3-0-6)
IP 358 Public Administration and Organization Studies
พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญทางการบริหารรัฐกิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบดั้งเดิมและ
แบบหลังสมัยใหม่
Development and major theories in public administration; classical and post-modern
approaches on organization studies.
ปก. 359 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
IP 359 General Principles of Civil and Commercial Law
หลักทั่วไปที่ปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และ
หนี้ โดยใช้แนวทางการศึกษาทั้งในแง่เนื้อหาของหลักการและในแง่การศึกษาเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบกฎหมายที่สําคัญ
General principles of civil and commercial law; Person, property, juristic act and
contract, and debt; comparative studies of civil and commercial law in major legal systems.
ปก. 366 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 366 Modern Thai Business History
พัฒนาการของธุรกิจไทยสมัยใหม่นับแต่สนธิสัญญาบาวริ่งจนถึงปัจจุบัน ภายใต้บริบททางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Development of modern Thai business from the Treaty of Bowring to the present, under
the context of politics, economy, society, and international relations
ปก. 367 เศรษฐมิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP 367 Basic Econometrics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก. 225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
แบบจําลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS
และการตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLS ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวแปร
อิสระหนึ่งตัวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิงต่างๆ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์แบบจําลองถดถอย และการปฏิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น Stata, SPSS, หรือ EViews
Pre-requisite: having earned credits of IP 225 Mathematical and Statistical Techniques in
Economics
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Introduction to econometrics; statistical techniques for economic analysis; inferential
statistics; Ordinary Least Square (OLS) regression; OLS hypothesis; data exploration and test
of OLS hypothesis; econometric analysis with simple and multiple regression; regression
analysis of categorical and limited dependent variable models; application of statistical
packages (e.g. Stata, SPSS, EViews) for analyzing empirical economic data.
ปก. 368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IP 368 International Political Economy
รากฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องวิ ช าเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ
ความเปลี่ ย นแปลงในระเบี ย บทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งในระดั บ โลก ความสั ม พั น ธ์ ท างอํ า นาจและ
กระบวนการต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตข้ามเขตแดนของรัฐชาติ
Foundation of international political economy; theories and approaches in
international political economy; changes in global political and economic orders; power
relations and bargaining processes in international politics and their impact on allocation
and distribution of economic resources; transnational factor and resource mobilization.
ปก. 369 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
IP 369 Natural Resources and Environmental Economics
แนวคิดการจัดการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรั บมื อกั บสภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พันธะกรณีระหว่างประเทศในการจัดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ปัญหาเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ รวมไปถึงเครื่องทางด้านนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
Economic approaches in coping with natural resource depletion and environmental
degradation; international commitments in managing global climate changes; economic
impacts of natural resource and environmental degradation and climate changes;
sustainable development; evaluation of environmental impact of development projects;
policy tools and mechanisms in natural resource and environmental management;
community resource and environment management.
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ปก. 376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP 376 Contemporary Thai Economy
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิสัญญาบาวริ่งจนถึง
ปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของเศรษฐกิจไทย
กั บ นโยบายการเงิ น การคลั ง บทบาทของกลุ่ ม พลั ง ทางการเมื อ งในการก่ อ รู ป และกํ า หนดทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและ
นโยบายเศรษฐกิจของไทย
Dynamics and changes in Thai economy from the Bowring Treaty to the present;
important economic events and issues; roles of financial and fiscal policies in Thai economic
development; role of interest and pressure groups in economic policy formulation and
changes; influence of global economic dynamism on Thai economy.
ปก. 377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP 377 Basic Institutional Economics
พัฒนาการของแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน
ทั้งเศรษฐศาสตร์สถาบันแนววิวัฒนาการ
และเศรษฐศาสตร์ ส ถาบั น แนวใหม่ บทบาทของสถาบัน ที่ มี ผ ลต่ อ การก่อ รู ป ของแรงจู งใจของปั จ เจกชน
ทั้งสถาบันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสถาบัน รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกชนและสถาบันทางสังคม โดยเน้นไปที่สถาบันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น กรรมสิทธิ์
ส่วนบุคคล สัญญาทางธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อพฤติกรรมของ
ปัจเจกชน
Theories and concepts in institutional economics; role of institutions in the formation of
individual incentive structure; roles of tangible and intangible institutions; changes and
evolution of institutions; interactions between individuals and social institutions (with special
focus on institutions in the capitalist economy such as ownership rights, contracts, legal
enforcement systems); impact of rules and regulations on individual’s and firm’s behavior.
ปก. 378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 378 Introduction to International Development
แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น
ต้นมา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาใน
ประเทศกําลังพัฒนา อภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาของโครงการพัฒนาในแง่ของ
การบริหารจัดการโครงการและผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
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Development theories, models, approaches, and strategies after the Second World
War; interaction and role of development actors and institutions in providing international
aid; problems in international development, including the impacts of development
projects/programs on socio-economic development in aid recipient countries.
ปก. 379 การเงินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP 379 Introduction to Finance
แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน งบการเงินและกระแสเงินสด มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน เงินทุนระยะ
ยาว นโยบายเงินปันผลและเงินทุนภายในบริษัท และต้นทุนของเงินทุน
Basic concepts on finance; financial statement and cash flows; the time value of
money; capital budgeting; long-term financing; dividend policy and internal financing; cost of
capital.
ปก. 386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
3 (3-0-6)
IP 386 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม
Concepts of ethics, good governance, and corporate governance; ethic problems in
doing business; business responsibility to consumers and society.
ปก. 387 ศิลปะกับสังคม
3 (3-0-6)
IP 387 Art and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่าง ๆ กับบริบททางสังคม โดยเน้นศิลปะและสังคมร่วมสมัย
Relations between art and social context, with an emphasis on contemporary art
and society.
ปก. 388 จีนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP 388 Contemporary China
ภู มิหลั งทางประวั ติศาสตร์ข องจี น พัฒ นาการทางการเมือง เศรษฐกิ จ สั งคม และความสั ม พัน ธ์
ระหว่างประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบัน บทบาทของจีนในเวทีโลก
รวมทั้งความท้าทายที่จีนต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่ 21
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China’s historical background; Politics, economy, society, and international relations
from the establishment of the socialist system in 1949 to the present; China’s roles on the
world stage and challenges in the 21st century.
ปก. 389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP 389 Contemporary Japan
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น การปฏิรูปรัชสมัยเมจิและการเกิดลัทธิทหารจนนําไปสู่สงคราม
มหาเอเชียบูรพา พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสิ้นสุด
สงครามจนถึงปัจจุบัน บทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลก รวมทั้งความท้าทายที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่
21
Japan’s historical background; the Meiji Renovation and the birth of militarism
leading to the Second World War; politics, economy, society, and international relations in
the post-war era. Japan’s roles on the world stage and challenges in the 21st century.
ปก. 396 การเมืองและเศรษฐกิจของอินเดียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP 396 Politics and Economy of Modern India
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอินเดียร่วมสมัย อิทธิพลที่อินเดียมีต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก และ
นัยที่มีต่อประเทศไทย
Contemporary Indian politics and economy; India’s influence on global political
economy and implication for Thailand.
ปก. 397 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
IP 397 ASEAN Studies
สภาพการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
และปัจจัยที่นําไปสู่การก่อตั้งสมาคมอาเซียนใน ค.ศ. 1967 บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการ
เมืองและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การขยายจํานวนประเทศสมาชิกในยุคหลัง
สงครามเย็น ปัญหาและความท้าทายในการบูรณาการอาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศมหาอํานาจภายนอก
The circumstances of International politics in post-WWII Southeast Asia leading to the
establishment of ASEAN in 1967; ASEAN’s roles in resolution of political conflicts and
promotion of socio-economic development in the region; ASEAN’s enlargement in the postCold War era; problems and challenges in ASEAN integration; relations between ASEAN and
external major powers.
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ปก. 398 บูรณาการยุโรป
3 (3-0-6)
IP 398 European Integration
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจัยที่นําไปสู่
การบูรณาการยุโรป การขยายจํานวนสมาชิกและผลกระทบที่เกิดขึ้น ความพยายามในการกําหนดนโยบาย
ต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน รวมทั้งบทบาทของสหภาพยุโรปในเศรษฐกิจการเมืองโลก
The circumstances of politics, economy, and society in post-WWII Europe; factors
leading to the integration of Europe; European Union enlargement and its impacts; attempts
to make common foreign and security policies; the role of EU in global political economy.
ปก. 436 ความยุติธรรมระดับโลก
3 (3-0-6)
IP 436 Global Justice
ประเด็ น เรื่ อ งความยุ ติ ธ รรมที่ สํ า คั ญ ของประชาคมโลก เช่ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความยากจน และ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
Major issues in global justice, e.g. human rights, poverty, economic justice.
ปก. 437 ปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
IP 437 Philosophy of Science and Social Science
ที่มาของความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ และการกําเนิดของสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ
สมมติฐานของแต่ละศาสตร์ และความแตกต่างทั้งในแง่ความรู้และเครื่องมือของศาสตร์ทั้งสอง
Sources of knowledge in science and social science; the births of sub-fields in social
science and their hypotheses; the differences in knowledge and methods between science
and social science.
ปก. 438 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
3 (3-0-6)
IP 438 Seminar on Philosophical Issues
สัมมนาประเด็นสําคัญทางปรัชญา ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
Seminar on major issues in Western and Eastern philosophies.
ปก. 439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IP 439 Law and International Relations
ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ
เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต สัญชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง
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อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงคราม อาชญากรรมทางสงคราม ความเป็นกลาง
การก่อการร้ายและตัวประกัน
History and sources of international law; recognition of states and governments;
rights and duties of states; territorial boundaries; diplomatic privileges and immunities;
nationality; extradition; treaty and agreements; arbitration and adjudication of disputes, war,
war crimes, neutrality, terrorism, and hostages.
ปก. 446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
IP 446 Law and Local Government
รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น การกระจายอํ า นาจสู่ อ งค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทย และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ
ต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น
Thai constitution and local government; relations between central, regional, and local
governments; decentralization to local government organizations in Thailand, in comparison
with foreign countries, e.g. France, Britain.
ปก. 447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
IP 447 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects
แนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น และในอนาคตขององค์ ค วามรู้ ระบบและองค์ ก รต่ า ง ๆ ในกฎหมายและ
กระบวนการยุ ติธ รรมของไทย การปรั บ ตัวให้ เข้ากั บความเปลี่ ย นแปลงในด้านต่ าง ๆ ประสิท ธิภ าพของ
กฎหมายในด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปสรรคและความสําเร็จอันเกิดขึ้นจากระบบกฎหมาย
หลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย และบุคลากรในวิชาชีพทางกฎหมาย
Current trends in the body of knowledge, system, and organization in Thai laws and
legal system; adaptation to changes; efficiencies of laws in solving problems; obstacles and
successes as a result of legal system, criteria, and personnel
ปก. 448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
3 (3-0-6)
IP 448 Seminar on Legal and Political Issues
สัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองที่สําคัญในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นประเด็นภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
Seminar on major contemporary issues in politics and law, in domestic and
international aspects.
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ปก. 449 การพัฒนาชนบทและเมือง
3 (3-0-6)
IP 449 Rural and Urban Development
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยเมื อ งและการพั ฒ นาเมื อ ง ตั ว แบบการพั ฒ นาเมื อ ง
ในประเทศต่างๆ การวางแผนการพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในต่างประเทศและไทย
ที่ตั้ง (location) ของบรรษัทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกที่ตั้ง (location choices) ที่มีผล
ต่อการก่อรูปของเมือง อิทธิพลของตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง ค่าเช่าที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเมือง ปัญหาเฉพาะของเมือง และนโยบายและแผนพัฒนา
เมืองในต่างประเทศและในประเทศไทย บทบาทของภาคเกษตรในการบรรเทาความยากจน ความสัมพันธ์
ระหว่างความยากจน การเพิ่มขึ้นของประชากรและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายราคาสินค้า
เกษตรและอาหาร บทบาทของภาคเกษตรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรต่อประสิทธิภาพการผลิตและความมั่นคงทางอาหาร นโยบายการพัฒนาภาคเกษตรและ
ชนบทของรัฐ
Theories and approaches in urban economics; urban development models; urban
development planning and policies in response to dynamics and changes of urban areas in
Thailand and in other countries; location of firms and economic activities; urban formation
as a result of location choice; land rent and land use in urban areas; economic activities in
urban areas; urban problems; role of agriculture in poverty reduction; relationship between
poverty, population growth, and depletion of natural resources; food and agriculture price
policy; role of agricultural sector in economic development; change in rural population
structure and its impacts on agricultural productivity and food security; economic problems
in rural areas; agricultural and rural development policy.
ปก. 456 การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
3 (3-0-6)
IP 456 Regional Economic Integration
แนวคิดทฤษฎีการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แนวคิดเรื่องภูมิภาคนิยม (Regionalism)
แรงจูงใจที่ทําให้ประเทศต่างๆ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลวัตของ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และผลทางเศรษฐกิจของการบูรณาการ การเปรียบเทียบรูปแบบ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา โดยเน้นอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
Theories and approaches in regional economic integration; the concept of
regionalism; driving forces of regional economic cooperation; factors affecting the dynamic
of regional economic integration; economic impact of regional integration; comparative
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study of regional integration in Europe, Asia, North America, and Latin America, with a special
focus on issues related to ASEAN Economic Community (AEC).
ปก. 457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
IP 457 East Asian Economic Development
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East Asian Development Model)
บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนา บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในการสร้างเครือข่ายการผลิตในเอเชีย
ตะวันออก ลักษณะเด่นของตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก และปัญหาของตัวแบบดังกล่าว
Approaches and patterns of development in East Asian countries (including ASEAN
member countries, China, Japan, South Korea, and Taiwan); East Asian development model;
policies and roles of state in development; multinational corporation (MNCs) and East Asian
production networks; characteristics and problems of East Asian development model.
ปก. 458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
3 (3-0-6)
IP 458 Seminar on Economic and Developmental Issues
สัมมนาในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่สําคัญในปัจจุบัน เช่น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ความยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เป็นต้น
Discussion on current economic and development issues such as aging society,
poverty, transnational labour migration, food security, and energy security.
ปก. 459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
IP 459 Contemporary Issues on Human Rights
ที่มาของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในโลกตะวันตก การก่อตัวของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การนําประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็น
เครื่องมือในดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อถกเถียงระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอื่นๆ
เกี่ยวกับความเป็นสากลของแนวคิดสิทธิมนุษยชน
The origin of human rights concept in the West; the formation of international
human rights movements and international covenants on human rights after the Second
World War; human rights as an instrument of states in the conduct of international relations;
debates between the West and other societies on the universality of human rights.
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ปก. 466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
3 (3-0-6)
IP 466 Global History of Gender and Sexuality
ประวัติศาสตร์ของเพศสภาพและเพศวิถีทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งเพศสภาพและเพศ
วิถีในบริบทของสังคมไทย
History of gender and sexuality in the West and the East; gender and sexuality in the
context of Thai society.
ปก. 467 สัมมนาประเด็นสําคัญระดับโลก
3 (3-0-6)
IP 467 Seminar on Global Issues
สั ม มนาประเด็ น สํ า คั ญ ระดั บ โลกที่ ม นุ ษ ยชาติ กํ า ลั ง เผชิ ญ ในปั จ จุ บั น เช่ น ความยากจน ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
Seminar on major global issues facing humankind, e.g. poverty, environmental
problems, transnational crime.
ปก. 501 ภาคนิพนธ์ 1
3
IP 501 Research Paper 1
ค้นคว้าในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การให้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําเสนอผลงาน
เป็นรูปเล่ม
Research in topics chosen by students, under the guidance of supervisors, with hardcopy submission.
ปก. 502 ภาคนิพนธ์ 2
3
IP 502 Research Paper 2
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา ปก. 501 ภาคนิพนธ์ 1
ค้นคว้าในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การให้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําเสนอผลงาน
เป็นรูปเล่ม
Pre-requisite: have taken IP 501 Research Paper 1
Research in topics chosen by students, under the guidance of supervisors, with hardcopy submission.
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สษ. 217 การฟังและพูดด้านวิชาการ
3
EL 217 Speaking and Listening for Academic Purposes
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารและการฟังที่มีเนื้อหาเป็นลักษณะ
เชิงวิชาการ จากสถานการณ์ที่หลากหลาย และมีจุดประสงค์เชิงวิชาการที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งศึกษา
เทคนิคและกลวิธีการพูดในที่สาธารณะ ตลอดจนการพูดเพื่อรายงานหน้าชั้น และการแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มผู้เรียน และในด้านการฟังจะศึกษาและฝึกฟังจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การฟังการบรรยาย การ
สัมมนา และการฟังข่าว
This course aims to provide students with extensive practice in English oral
communication and listening skills for an academic environment. Students will practice
communication in various settings and for a wide range of academic purposes. Techniques
and strategies for speaking in public will be provided along with opportunities for presenting
presentations and participating in group discussions. As part of the course, students will
listen to materials from a variety of sources such as lectures, seminars and news reports.
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