
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ภาคการศึกษาละประมาณ            30,000 – 35,000 บาท  
ตลอดหลักสูตรประมาณ                          220,000 บาท  

แนวทางการท างานในอนาคต 

    สามารถท างานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเมือง 
การศึกษา ภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและอาชีพอิสระอื่นๆ รวมทั้งมีความรู้ความ  
สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนเป็นนักวิชาการและนักวิจัยไ ด้ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
Tel. 02-613-2842,2859  www.ci.tu.ac.th    
E-mail : ppethammasat@gmail.com 
www.facebook.com/ppeattu 

2.4 (ต่อ) วิชาเลือก  15  หน่วยกิต (เลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา)  

ปก.497 ปรชัญาและวธิวีทิยาการวจัิยเชงิคณุภาพ 

ปก.498 เศรษฐศาสตรก์ารเงินและตลาดการเงิน ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
           และการประยุกต์ 

ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท 

ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 

2.5  ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏบิัติ  9  หน่วยกิต 

ปก.600 การฝึกปฏิบัติงาน (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)    

ปก.601 ภาคนิพนธ์ 1                                   

ปก.602 ภาคนิพนธ์ 2  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา      คณุสมบัติผู้สมัคร 

1. รับตรงร่วมกัน  
 

 
 
 

2. ระบบคัดเลือกกลาง   
(Admissions ) 

 

 
 
3.รับตรงอิสระ  

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
www.reg.tu.ac.th 

www.ci.tu.ac.th 
รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
www.reg.tu.ac.th 

www.ci.tu.ac.th 
รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.reg.tu.ac.th 
www.cuas.or.th 

รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน 

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย 
หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่่ากว่า 2.50 

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา 

3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ 
และวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทาง 
คณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 
จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  



วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  

ระยะเวลาในการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร 
     หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 
 1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
 3. วิชาเลอืกเสร ี   6 หน่วยกิต    
     นกัศกึษาอาจเลือกศกึษารายวิชาใดก็ไดท้ี่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
     เป็นวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้นับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
หมายเหต:ุ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนหน่วยกิตครบท้ังหมดภายในเวลา 3.5 ปี 

2.2 วิชาบังคับเลือก 30 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สาขาๆ ละ 15 หน่วยกิต 

2.2.1 สาขาปรัชญา  

ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น  ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  

ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก  

ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น   

1.1 วิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

ส่วนที่ 1 : วิชากลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
                                                                             จ านวน 21 หน่วยกิต  

ส่วนที่ 2 : รายวิชาตามที่หลักสูตรฯ ก าหนด                         จ านวน   9 หน่วยกิต  

2.1 วิชาบังคับ   27  หนว่ยกิต 

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 

ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน 

ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 
           และกฎหมายมหาชน 

ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง 

ปก.202 การเมืองและการปกครองของ 
           ประเทศไทยสมัยใหม่ 

ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบัน 
           การเมืองในสังคมสมัยใหม่ 

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 

2.2.3  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน 

ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 

2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธมินุษยชน 

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
           กฎหมายปกครอง 

ปก.223 ระบบกฎหมายและ    
           ระบบยุติธรรมของไทย 

ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ปก.324 การเมืองโลก 

ปก.325 สิทธิมนุษยชน   

2.4 วิชาเลือก   15 หน่วยกิต (เลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา) 

ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ ปก.347 รากฐานทางปรชัญาของความเปน็สมัยใหม่ 

ปก.348 ปรัชญากฎหมาย ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและ  
           การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ปก.356 การเมืองกับศาสนา 

ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ 

ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่ ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

ปก.376 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติ        
           และสิ่งแวดล้อม 

ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน 

ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น 

ปก.386 ศิลปะกับสังคม ปก.387 จีนร่วมสมัย 

ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย ปก.389 อินเดียร่วมสมัย 

ปก.396 อาเซียนศึกษา ปก.397 บูรณาการยุโรป 

ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่ม  
           ประเทศรัฐสวัสดิการ 

ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก 

ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา ปก.447 กฎหมายกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถ่ิน ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม  
           การเมืองและเศรษฐกิจ  

ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง  

ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
           ในเอเชียตะวันออก  

ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
           และการพัฒนา 

ปก.467 ประวัติศาสตรโ์ลกว่าด้วยเพศสภาพ        
           และเพศวิถี  

ปก.468 สัมมนาประเด็นส าคัญระดับโลก ปก.469 ปรัชญาสตรี 

ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทาง    
           สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

ปก.477 ปรัชญาสังคมศาสตร์  

ปก.478  เศรษฐมิติข้ันกลาง ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออก   
           และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปก.486  ปรัชญาและภาพยนตร์ ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทาง 
           เศรษฐศาสตร์:จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน 

ปก.488  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม 

ชื่อปรญิญา ศิลปศาสตรบัณฑติ ( ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ) 

 ศศ.บ. (ปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร)์  

 Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)  

 B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  

สถานท่ีศึกษา :  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ความเป็นมา    

สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics 

ความ

2.3 วิชาบังคับด้านภาษา  9  หน่วยกิต 

ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  

ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ  


