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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลาปาง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลาปาง/วิทยาลัยสหวิทยาการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25550051100164
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)
B.A. (Philosophy, Politics and Economics)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลัก สูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐาน
ทางปรัชญา จึงสามารถทางานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่
1. นักพัฒนาสังคม
2. นักการเมือง
3. ปลัดอาเภอ
4. นักวิชาการศึกษา
5. นักการทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ
6. เจ้าหน้าทีบ่ ุคคล
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7. ผู้สื่อข่าว
8. นักธุรกิจ
9. เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระอื่นๆ
10. นักวิชาการและนักวิจัย
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ งทางวิ ช าการ และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 ศูนย์ท่าพระจันทร์
เลขประจาตัว
ลาดับ
ประชาชน
1 3102201953xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

ณัฐพล แสงอรุณ

ชื่อ – สกุล

2

3102201953xxx

อาจารย์ ดร.

ปาณิศา วิชุพงษ์

3

3100903742XXX

อาจารย์ พ.ต.ท.
ดร.

ชวนัสถ์ เจนการ

4

1509900367xxx

อาจารย์

พนมกร โยทะสอน

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ
- ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
-ผ.ม. (การวางแผนภาคและการเมือง),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
-ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
-Ph.D (International
Development), Nagoya
University, Japan, 2559
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
- Ph.D. in Criminology, University
of Kent, England (2556)
- ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
- รป.บ. (ตารวจ) โรงเรียนนายร้อย
ตารวจ (2539)
-M.A. (History of Political
Thought and Intellectual
4
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ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

5

474826XXX

อาจารย์

Anna Shimshak

9.2 ศูนย์ลาปาง
เลขประจาตัว
ลาดับ
ประชาชน
1 3520100565xxx

2

3920100918xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

รองศาสตราจารย์
ดร.

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ
History), University of London,
UK, 2556
- B.A. (Philosophy), Peking
University, China, 2554
- Master of Fine Arts in
Photography, Yale University
School of Art, New Haven,
Conecticut, USA. (2560)
- Bachelor of Arts with Honors,
Wesleyan University,
Middletown, Connecticut Phi
Beta Kappa, USA. (2556)

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ
สุมิตา สุภากรณ์ -Ph.D (Educational and Applied
Linguistics), University of
Newcastle, UK, 2560
-ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
สายฝน สุเอียนทรเมธี -Ph.D (Bioresources Science)
Mie University,Japan, 2560
-สม.ม.(สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
-ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536
ชื่อ – สกุล
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3

เลขประจาตัว
ประชาชน
3521200463xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.

4

1509900583xxx

อาจารย์

ชวนนท์ กาญจน
สุวรรณ

5

5101400054xxx

ศาสตราจารย์

ธีรยุทธ บุญมี

ลาดับ

ชื่อ – สกุล
รุ่งนภา เทพภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ
-Ph.D (Social Welfare)
Japan College of Social Work,
Japan, 2560
-ส.ม.(สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
-ส.บ. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
-ศศ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
-ศศ.บ.(ปรัชญา) (เกียรตินิยมอันดับ
2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
-MA (social studies) Institute of
Social Studies, The Hague, The
Netherland, 2527
-วศ.บ.(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลาปาง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น (complexity) และการพึ่ งพากั น และกั น
(interdependency) และจาเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary)
มาประยุกต์ใช้ในการทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยมีการเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้ง
ในทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ กฎหมาย และพื้ น ฐานทางปรั ช ญา ตลอดจนเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ มี ลั ก ษณะ
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สหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมในเชิงสหวิทยาการ และสามารถ
วิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างมีเหตุผล ครอบคลุม และชัดเจน รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในสาขา
อาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน
การที่หลักสูตรนี้มุ่งศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา จะเอื้ออานวยให้บัณฑิต มีองค์ความรู้
และมุ มมองที่ ก ว้างขวาง และสามารถน าไปประยุก ต์เข้ ากั บ การท างานที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งมี
พื้ น
ฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
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มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication

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

ส่วนที่ 2 : รายวิชาอื่นๆตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ กาหนดไว้จานวน 9 หน่วยกิต คือ
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6) คณะสังคมวิทยาฯ
TU 121 Man and Society
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
TU124 Society and Economy
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TU112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
TU115 Man and his Literary Creativity
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TU117 Development of the Modern World
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU143 Man and Environment
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU151 General College Mathematics
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU153 General Concepts of Computer
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
TU155 Elementary Statistics
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ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
TH162 Report Writing
จน.171 ภาษาจีน 1
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2
CH172 Chinese 2
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FR070 Elementary French
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
FR171 French 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
FR172 French 2
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
JP171 Japanese 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
JP172 Japanese 2
รซ.171 ภาษารัสเชีย 1
RS171 Russian 1
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
RS172 Russian 2
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
GR171 German 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
GR172 German 2
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
GR111 Fundamental German 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
GR112 Fundamental German 2
สป.171 ภาษาสเปน 1
SP171 Spanish 1
สป.172 ภาษาสเปน 2
SP172 Spanish 2

3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
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อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
AS171 Korean 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
AS172 Korean 2
อซ.173 ภาษาเขมร 1
AS173 Khmer 1
อซ.174 ภาษาเขมร 2
AS174 Khmer 2
อซ.175 ภาษาพม่า 1
AS175 Burmese 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
AS176 Burmese 2
อซ.177 ภาษามลายู 1
AS177 Malay 1
อซ.178 ภาษามลายู 2
AS178 Malay 2
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
AS179 Vietnamese 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
AS180 Vietnamese 2
อซ.181 ภาษาลาว 1
AS181 Lao 1
อซ.182 ภาษาลาว 2
AS182 Lao 2
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
AS183 Indonesian 1
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
AS184 Indonesian 2
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
EL171 Foreign Language
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
EL172 Foreign Language 2

3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
วิทยาลัยประสานความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละวิชา
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนหลักสูตรปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้
หลักสูตรต้องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ประจาคณะต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะศิลป
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการรับอาจารย์ประจา
วิทยาลัยสหวิทยาการเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนรายวิชาในหลักสูตรและจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้ น
ทุกๆ ปี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
หลั ก สู ต รนี้ ต้ อ งการสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจสภาวะของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ ง ใน
ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ กฎหมาย และพื้ น ฐานทางปรั ช ญา ตลอ ดจนเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ มี ลั ก ษณะ
สหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้หลักการของความเป็นธรรมและประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิ ธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน
ลั ก ษณะเด่ น ของหลั กสู ต รมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ในช่ว งแรกที่ เรียกกั น ว่า หลั กสู ต รธรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออานวยให้บัณฑิตมีองค์
ความรู้ แ ละมุ ม มองที่ ก ว้ า งขวาง และสามารถน าไปประยุ ก ต์ เข้ า กั บ การท างานที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง มี
พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรั ชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE)
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมี
ความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจาเป็นต้องอาศัยความรู้จาก
ศาสตร์ ต่ า งสาขาที่ เป็ น สหวิ ท ยาการ (interdisciplinary) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการท าความเข้ า ใจ วิ เคราะห์
และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ
เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจาเป็นในโลกปัจจุบันตามที่
กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ สร้ างบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้แ ละความเข้ าใจสภาวะของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ งในทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประเทศ ทั้งนี้ได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ในปีการศึกษา 2556 และเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์ลาปางในปีการศึกษา 2557
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้และความสามารถในเชิงสหวิทยาการ อัน เป็นองค์ ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจาเป็นต่ อ
ประเทศไทยในปัจจุบัน
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2) มี ความสามารถในการประยุ กต์ ความรู้ไปใช้ในทางปฏิ บั ติ และมี ทั กษะและความรู้ที่ เพี ยงพอใน
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกเรื่องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยออกสู่สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเขียนตารา 1.จานวนตาราพื้นฐาน
ตาราพื้นฐานหลักสูตร
ในบางรายวิ ช าที่ ยั งขาดแคลนต ารา
พื้นฐาน
2. แผนการวิจัยเสริมหลักสูตร
1. ส่ งเสริ ม ให้ อาจารย์ ท าวิ จั ยใน 1.จานวนงานวิจัยของอาจารย์
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิ ช าใน
หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
3. แผนการส่งเสริมการสอน
1. เพิ่ มพู น ทั กษ ะอาจารย์ ใ น การ 1. ผลการประเมินประสิ ทธิภ าพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่ งเสริ ม ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
เรียนรู้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบอาจารย์ 2. ความพึ งพ อใจของผู้ เ รี ย น
ที่ปรึกษาและกิจกรรมให้สะท้อนความ ต่ อ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึก ษาและ
เอื้ออาทรและให้ความสาคัญต่อผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1
ภาคการศึ กษาปกติมี ระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่า 15 สั ป ดาห์ และมี การศึก ษาภาคฤดูร้อ นโดยใช้เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยเพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในภาคฤดูร้อนให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู้ เข้ า ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษา
ขั้นอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจขาดทักษะในการค้นคว้าข้อมูล ทักษะทางคณิตศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
วิท ยาลั ย จะเชิญ วิท ยากรจากส านั กหอสมุด มาอบรมเรื่องการใช้ห้ อ งสมุด และฐานข้ อมู ล รวมทั้ ง
กาหนดให้วิชา ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1และวิชา ปก. 231 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 เป็นวิชาบังคับ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
กาหนดรับนักศึกษารวมทั้งสองศูนย์ปีการศึกษาละ 160 คน แบ่งเป็นศูนย์ท่าพระจันทร์ 80 คน ศูนย์
ลาปาง 80 คน
ศูนย์ท่าพระจันทร์
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
80
รวม
80
160
240
320
320
คาดว่าจะจบการศึกษา
80
80
ศูนย์ลาปาง
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2561
80

80
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2565
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี รายละเอียด ใช้งบประมาณ ดังนี้
2.6.1 ศูนย์ท่าพระจันทร์
งบบุคลากร
1,052,964 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
1,052,964
บาท
งบดาเนินการ
15,540,490 บาท
หมวดค่าตอบแทน
1,245,1400
บาท
หมวดค่าใช้สอย
2,089,090
บาท
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หมวดค่าวัสดุ
750,000
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
250,000
บาท
งบลงทุน
3,175,000 บาท
หมวดครุภัณฑ์
3,175,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
6,900,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
6,900,000
บาท
งบรายจ่ายอื่น
10,000 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
10,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
26,678,454 บาท
ค่าใช้จ่ ายต่อหั วนั กศึกษาประมาณ 66,696 บาทต่อปี โดยมีการบริห ารจัดการเป็ นโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา) โครงการพิเศษ
2.6.2 ศูนย์ลาปาง
งบบุคลากร
2,250,000 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2,250,000
บาท
งบดาเนินการ
21,345,490 บาท
หมวดค่าตอบแทน
9,801,850
บาท
หมวดค่าใช้สอย
8,996,720
บาท
หมวดค่าวัสดุ
1,955,000
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
149,000
บาท
หมวดสวัสดิการ
442,920
บาท
งบลงทุน
1,221,500 บาท
หมวดครุภัณฑ์
721,500
บาท
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
500,000
บาท
งบเงินอุดหนุน
27,898,995 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
27,898,995
บาท
รวมทั้งสิ้น
52,715,985 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประมาณ 52,000 บาทต่ อ ปี โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น โครงการบริ ก าร
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา) โครงการพิเศษ
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญ าตรี พ .ศ. 25 61 และประกาศวิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เรื่อง การลงทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง การ
ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
27
หน่วยกิต
2.2) วิชาบังคับเลือก
30
หน่วยกิต
2.3) วิชาบังคับด้านภาษา
9
หน่วยกิต
2.4) วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ
9
หน่วยกิต
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3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ ปก./IPหมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 2-3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกและวิชาบังคับด้านภาษา
เลข 4-9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4-5
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็ น หลั กสู ตรกลางของมหาวิทยาลั ยที่กาหนดให้ นักศึกษาทุ กคนต้องเรียนจานวน 21 หน่ว ยกิ ต
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
TU101 Thailand, ASEAN, and the World

บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

18

มคอ.2

หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication

บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่วิทยาลัยฯ กาหนดไว้ จานวน 9 หน่วยกิต
ดังนี้ คือ
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6) คณะสังคมวิทยาฯ
TU 121 Man and Society
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
TU124 Society and Economy
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TU112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
TU115 Man and his Literary Creativity
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6) คณะ ศิลปศาสตร์
TU117 Development of the Modern World
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หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
TU143 Man and Environment
วิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
TU151 General College Mathematics
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
TU153 General Concepts of Computer
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
TU155 Elementary Statistics
หมวดภาษา
วิชาในกลุ่มภาษาไทย
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
TH162 Report Writing
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2
CH172 Chinese 2
ภาษาฝรั่งเศส
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
FR070 Elementary French
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
FR171 French 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
FR172 French 2

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

3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3 (3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3 (3-0-6) คณะ วิทยาศาสตร์ฯ

3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์

3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์

3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
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ภาษาญี่ปุ่น
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
JP171 Japanese 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
JP172 Japanese 2
ภาษารัสเซีย
รช.171 ภาษารัสเชีย 1
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
RS171 Russian 1
รช.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
RS172 Russian 2
ภาษาเยอรมัน
-สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
GR171 German 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
GR172 German 2
-สาหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับ
อนุมัติจากภาควิชา
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
GR111 Fundamental German 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
GR112 Fundamental German 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
SP171 Spanish 1
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
SP172 Spanish 2
ภาษาเกาหลี
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS171 Korean 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS172 Korean 2
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ภาษาเขมร
อซ.173 ภาษาเขมร 1
AS173 Khmer 1
อซ.174 ภาษาเขมร 2
AS174 Khmer 2
ภาษาพม่า
อซ.175 ภาษาพม่า 1
AS175 Burmese 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
AS176 Burmese 2
ภาษามลายู
อซ.177 ภาษามลายู 1
AS177 Malay 1
อซ.178 ภาษามลายู 2
AS178 Malay 2
ภาษาเวียดนาม
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
AS179 Vietnamese 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
AS180 Vietnamese 2
ภาษาลาว
อซ.181 ภาษาลาว 1
AS181 Lao 1
อซ.182 ภาษาลาว 2
AS182 Lao 2
ภาษาอินโดนีเซีย
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
AS183 Indonesian 1
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
AS184 Indonesian 2

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

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

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

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

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

3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
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ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
สาหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
EL171 Foreign Language
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
EL172 Foreign Language 2

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

2) วิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
27
หน่วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
3 (3-0-6)
IP100 Introduction to Philosophy
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
3 (3-0-6)
IP101 Introduction to Politics
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP102 Basic Microeconomics
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP103 Basic Macroeconomics
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
IP200 Introduction to Law and Public Law
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
IP201 Social and Political Philosophy
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP202 Politics and Government of Modern Thailand
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP203 Constitution and Political Institutions in Modern Society
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
IP204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics
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2.2) วิชาบังคับเลือก
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 สาขา จาก 3 สาขา สาขาละ 15 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP220 Introductory Ethics
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
IP221 Logic and Reasoning
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
IP320 History of Western Philosophy
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
IP321 History of Eastern Philosophy
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology
2.2.2 สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
IP222 Introduction to Administrative Law
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
3 (3-0-6)
IP223 Thai Legal and Judicial System
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
IP323 Approaches in Comparative Politics
ปก.324 การเมืองโลก
3 (3-0-6)
IP324 Global Politics
ปก.325 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
IP325 Human Rights
2.2.3 สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP224 Intermediate Microeconomics
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP225 Intermediate Macroeconomics
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
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ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
IP331 Basic Econometrics
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
IP332 Contemporary Thai Economy
2.3) วิชาบังคับด้านภาษา
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
IP230 Academic English Reading and Writing 1
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
IP231 Academic English Reading and Writing 2
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ
IP232 Academic English Listening and Speaking
2.4) วิชาเลือก
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา
ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
IP346 Aesthetics and Philosophy of Art
ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
IP347 Philosophical Foundation of Modernity
ปก.348 ปรัชญากฎหมาย
IP348 Legal Philosophy
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
IP349 Social Movements and Democratic Politics
ปก.356 การเมืองกับศาสนา
IP356 Politics and Religion
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
IP357 Political Thoughts: From Plato to the Present
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
IP358 Comparative Democracy
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
IP359 Public Policy Economics
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
IP366 Public Administration and Organizational Studies

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

หน่วยกิต

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.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
IP367 General Principles of Civil and Commercial Law
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
IP368 Modern Thai Business History
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
IP369 International Political Economy
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
IP376 Natural Resources and Environmental Economics
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
IP377 Basic Institutional Economics
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
IP378 Introduction to International Development
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
IP379 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
ปก.386 ศิลปะกับสังคม
IP386 Art and Society
ปก.387 จีนร่วมสมัย
IP387 Contemporary China
ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
IP388 Contemporary Japan
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย
IP389 Contemporary India
ปก.396 อาเซียนศึกษา
IP396 ASEAN Studies
ปก.397 บูรณาการยุโรป
IP397 European Integration
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก
IP399 Global Justice
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
IP446 Seminar on Philosophical Issues

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)
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ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
IP447 Law and International Relations
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
IP448 Law and Local Government
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects
ปก.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
IP456 Seminar on Legal and Political Issues
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง
IP457 Urban Economics
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
IP458 East Asian Economic Development
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
IP459 Seminar on Economic and Developmental Issues
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
IP467 Global History of Gender and Sexuality
ปก.468 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
IP468 Seminar on Global Issues
ปก.469 ปรัชญาสตรี
IP469 Philosophy of Women
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities
ปก.477 ปรัชญาสังคมศาสตร์
IP477 Philosophy of Social Sciences
ปก.478 เศรษฐมิติขั้นกลาง
IP.478 Intermediate Econometrics
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia
ปก.486 ปรัชญาและภาพยนตร์
IP486 Philosophy and Film

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)
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ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present
ปก.488 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP488 Introduction of Agriculture Economics
ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม
3 (3-0-6)
IP489 Economics of Innovation
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative Research
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
IP498 Economics of Money and Financial Markets
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
IP499 Philosophy of Science
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์
3 (3-0-6)
IP546 Applied Industrial Economics
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท
3 (3-0-6)
IP547 Urban and Rural Development
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP548 Introduction of International Economics
2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ
9
หน่วยกิต
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
IP500 Internship
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
2
IP501 Research Paper 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2
4
IP502 Research Paper 2
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต โดยนับรวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ วิชาเหล่านี้ไม่นับเป็นวิชาเลือกเสรี
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1. วิช าในหลั ก สู ต รวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปทั้ งส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2 ที่ ใช้ ร หั ส ย่ อ “มธ.” ระดั บ 100 คื อ
มธ.100 – มธ.156
2 วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชาศึกษา
ทั่วไปส่วนที่ 2)
3 วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
ภาคเรียนที่ 2
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม
18
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
และนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปนี้
สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์

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

12

รวม

21
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนที่แล้ว)
สาขาปรัชญา
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
6
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.325 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
และ
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
3
ปก.3xx (วิชาเลือก)
3
ปก.3xx (วิชาเลือก)
3
รวม
15
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา (สาขาเดียวกันกับภาคเรียนที่แล้ว)
สาขาปรัชญา
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น
12
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.324 การเมืองโลก
ปก.325 สิทธิมนุษยชน
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
และ
ปก.3xx (วิชาเลือก)
3
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
2
รวม
17
ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
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
4
รวม
16
รวมตลอดหลักสูตร
126

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various
case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise
awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือ
บุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้ อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and
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raising examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a
global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader
worldview.
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคม และจิตวิญ ญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัว
เมื่อเผชิญ กับ ปั ญ หาทางด้ านจิ ตใจ อารมณ์ และสั งคม การเข้ าใจความหมายของสุ น ทรียศาสตร์ การได้รับ
ประสบการณ์ และความซาบซึ้งในความสั มพันธ์ระหว่างศิล ปะกับ มนุษ ย์ ในแขนงต่ างๆ ทั้งทัศนศิล ป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs,
which is considered .Important skills for success in leading a happy life in society .Students
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems .
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating
the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music,
performing arts and architecture.
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนิ น ชีวิตอย่ างเท่าทั น กับ การเปลี่ ยนแปลงของโลก เข้าใจความสั มพัน ธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการ
แปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and
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development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an
integrated method.Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิง
วิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation
skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented
in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives,
perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading
to the author’ s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own
persuasive writing based on information researched from various sources, using effective
presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
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Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่ อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร
และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.121 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง และ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสาคัญอื่นๆวิเคราะห์
สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริย ธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับ
สากล
To study general characteristics of human societies, elements of social structures and
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among
elements within each society, and the relationship between society and environment.
To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and
international levels
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์
แล้วนาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดย
เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze
social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of
culture and institutions on the social and economic system.
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็น
การสร้างเอกลั กษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒ นาของสั งคมและวัฒ นธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวัฒ น์ “มี
การศึกษานอกสถานที่"
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as
the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as
directions towards the development of Thai culture and society in the globalization context.
(Field trips are obligatory)
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-Modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมโลก
ปัจจุบัน 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.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
เรื่ อ งราวของมนุ ษ ย์ ที่ ส ะท้ อ นในผลงานสร้ า งสรรค์ เชิ ง วรรณกรรมจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภาพยนตร์ สื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ และสื่ อสมัย ใหม่อื่น ๆ เพื่ อเปรียบเทียบให้ เห็ น โลกทั ศน์ ค่านิ ยม ความเชื่อ และศรัท ธาของผู้
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สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media,
films, electronic media and other modern media in order to compare the past and present
world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and creators. To
explore the association of people and those creative works in terms of their relationship with
our ways of life today.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of Modern World
พั ฒ นาการของสั งคมโลก ตั้ งแต่ ค.ศ.1500 เป็ น ต้ น มาจนถึ งปั จ จุ บั น โดยเน้ น ความสั ม พั น ธ์ท างด้ า น
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง สั งคม วัฒ นธรรม วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี อั น เป็ น พื้ น ฐานแห่ งการ
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.
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU 131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ใช้แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเน้น
ทาความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น ศึกษา
ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึ กษาความรู้ทางเคมีเพื่อ
เข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อช่วยให้
สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย
To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information,
including their use in solving problems in everyday work. To understand the concepts,
theories, and rules of the physical sciences focusing on the content that can be applied to
enhance the quality of life. For example, the study of physics in relation to communication
technology, medical technology, and the study of chemistry to improve one’s understanding
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of the right elements for use. In addition, a study of the basic knowledge of physical science
to understand the natural phenomenon as showed in the news media.
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU 142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชราของ
มนุษย์การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction and
stages of human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture,
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology
on human life.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยคานึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เกิ ด สมดุ ล แห่ งธรรมชาติ รู้จั ก ใช้ ป ระโยชน์ และจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
To study the relationship between people and the environment by focusing on the
coexistence of living things in a way that it creates balance, enhances optimal use, and helps
to promote effective and long-lasting environmental management. To discuss the impacts of
scientific and technological development on the environment, society, and economy as well
as the importance of the environment in the present and future are for Mankind.
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
ระบบจานวนจริง ความสั มพัน ธ์ ฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของ เซต กาหนดการเชิง เส้ น
ตรรกวิทยา การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
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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.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concept of Computer
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื้นฐานการ
สื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อิน เตอร์ เน็ ต หลั กการแก้ปัญ หาด้วยคอมพิว เตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
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.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม
ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal);
elementary 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.
หมวดภาษา
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH162 Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึกทักษะการ
เขียนรายงานวิชาการ
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The methodology of report writing, enabling students to search for information to make
systematic references and to practice report writing skills.
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (2-3-4)
CH171 Chinese 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษาจีนทั้งทางด้านการออกเสียงและทางด้านไวยากรณ์เรียนรู้วิธีการ
เขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนเหล่านั้น (บรรยายและฝึกฝน 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
To study the basic structure of Chinese including the phonetics and grammar and to learn
to write 250 Chinese characters and to study vocabulary using these characters. (Lecture and
practice 6 hours per week)
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (2-3-4)
CH172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น คาศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจาก จน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 คา
Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval from the
lecturer
A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 more
words.
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR070 Elementary French ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส
หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต)
ทักษะและความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น การฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้
สามารถสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
This course is provided for French-major and French-minor students with no background
knowledge in French or have received approval from the instructor. (The assessment criteria
are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’
total credits and GPA).
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Basic grammatical rules of French. Practice of listening, speaking, reading and writing skills.
Students will be encouraged to communicate in basic French. (Lecture and practice 6 hours
per week)
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4)
FR171 French 1
วิชาบังคับก่อน : กาหนดจากผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือคะแนนสอบภาษาฝรั่งเศสในการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกฝนความเข้าใจด้วย
การฟัง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศฝรั่งเศส (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the Placement Test in French,
their score in the French admission test, or approval from the lecturer.
To study the basic grammar of French with an emphasis on improving reading and writing
skills, practicing listening comprehension, improving speaking skill with correct pronunciation,
and also studying the culture and general knowledge of France. (Lecture and practice 6 hours
per week)
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-3-4)
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : กาหนดจากผลจัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือสอบ ฝ.171 ได้ไม่ต่ากว่าระดับ D หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาไวยากรณ์และความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ งฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน
ในระดับสูงขึ้น (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the Placement Test in French; a
minimum grade of D in FR 171 or approval from the lecturer.
To study the grammar of French and the cultural knowledge of France and also to
practice all four skills at a more advanced level. (Lecture and practice 6 hours per week)
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ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-3-4)
JP171 Japanese1
ศึกษาระบบเสียงและอักษร 3 ชนิด ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ศึกษาคาทักทาย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และโครงสร้ างประโยคขั้น พื้ นฐาน ฝึ กฝนทั กษะทั้ ง 4 คือ ฟัง พู ด อ่าน เขียน เพื่ อให้
สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ เรียนรู้ศัพท์ประมาณ 600 คาและอักษรคันจิพื้นฐานประมาณ 80
ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1. To understand phonology and the 3 different kinds of Japanese writing system:
hiragana, katakana and kanji.
2 . To study greeting expressions used in everyday life and to develop the four
basic skills listening, speaking, reading, and writing.
3. To be able to understand 600 words and 80 basic kanji letters. (Lecture and
practice 6 hours per week)
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-3-4)
JP172 Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจาก ญ.171 ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้
สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ เรียนรู้คาศัพท์ประมาณ 700 คาและอักษรคันจิประมาณ 220 ตัว
ถึงระดับนี้นักศึกษาจะรู้คาศัพท์ประมาณ 1,300 คา และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและฝึกฝน 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: passed JP 171 or pass the test or approval from the lecturer
This advanced course aims to further develop the four basic skills listening, speaking,
reading, and writing to communicate in Japanese everyday life. To know 700 words and 220
kanji letters. Students are expected to be able to know approximately 1,300 words and 300
kanji letters. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4)
RS171 Russian 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะนาหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์)
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To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the
beginner’s level with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental
grammatical structures. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4)
RS172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171
ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ใน
ชีวิตประวันได้(บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: passed RS 171
This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and
writing--at a more advanced level. In this course, students are expected to be able to
communicate in Russian in everyday situations. (Lecture and practice 6 hours per week)
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR171 German 1
วิชานี้เป็นวิชาสาหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่ อน เป็นการปูพื้นโครงสร้างที่สาคัญของ
ภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั้ง 4 ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน
This course is designed for students who have no prior knowledge of German. Basic
sentence structures of the language will be emphasized. The students will practice reading
and pronunciation and develop the four basic skills--reading, listening, speaking and writing.
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาภาษาเยอรมัน
ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงขึ้น สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติ
ประจาวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 คา
Pre-requisite: Passed GR 171 or Placement Test or approved by German Department
To study grammar, reading, speaking, and writing at a more advanced level and to
understand the lifestyles and attitude of German people and to understand a vocabulary of
1,500-2,000 words.
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ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผ่านการทดสอบ
หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์พื้นฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาในชีวิต ประจาวัน
อย่าง ง่าย การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้น
Pre-requisite: Passed GR 172 or pass German level at High School or the Placement Test or
approval from the by German Department.
Fundamental grammar and structure of the German language.Vocabulary in everday life.
Simple conversations in everyday life . Reading short and not complex texts.Sentences and
short paragraphs writing.
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GR 112 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ พื้ น ฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมันในระดับต่อจากย.111 ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การ
สนทนาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ซับซ้อนมากขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มี
วงศัพท์มากขึ้น
Pre-requisite: Fundamental grammar and structure of the German language. Continuation of
GR111.
Fundamental grammar and structure of the German language. Continuation of Gr.111.
Vocabulary in everday life.Conversations in more complex situations.Reading more complex
short texts. Writing of sentences and paragraphs with wider range of vocabulary.
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4)
SP171 Spanish I
การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in order to
develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An emphasis
on the patterns of simple sentences.
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สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ และสามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
Pre-requisite: passed SP 171
Basic grammatical structure from SP 1 7 1 in order to develop the four communication
skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for
daily-life communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences.
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี
Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Korean language
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS.171 or KO 171
Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life.
อซ.173 ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
AS173 Khmer 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร
Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Khmer language
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อซ.174 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
AS174 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173
ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS 173
Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to acquire basic usage
skills of the language in daily life.
อซ.175 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
AS175 Burmese 1
ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า
Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese language
อซ.176 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
AS176 Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175
ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS 175
Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life
อซ.177 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
AS177 Malay 1
ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู
Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Malay language
อซ.178 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
AS178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177
ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
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Pre-requisite: passed AS 177
Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to acquire basic usage
skills of the language in daily life
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
AS179 Vietnamese I
ภาษาเวีย ดนามเบื้ องต้น เพื่ อสร้ างทั กษะด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขี ยน และโครงสร้างพื้ น ฐานของภาษา
เวียดนาม
Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3-0-6)
AS180 Vietnamese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS 179
Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life
อซ.181 ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
AS181 Lao I
ภาษาลาวเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว
Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Lao language
อซ.182 ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
AS182 Lao 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181
ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS 181
Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1 to acquire basic usage skills
of the language in daily life
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อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
AS183 Indonesian I
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอินโด
นิเซีย
Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Indonesian language
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
AS184 Indonesian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: passed AS 183
Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
FL171 Foreign Language 1
ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน เกาหลี
เขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
Have studied another foreign language (except English, French, German, Japanese,
Russian, Chinese, Spanish, Korean, Burmese, Malay, Vietnamese, Lao and Indonesian) at the
fundamental level at a foreign Institute.
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
3 (3-0-6)
FL172 Foreign Language 2
ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย จีน สเปน เกาหลี
เขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
Have studied another foreign language (except English, French, German, Japanese,
Russian, Chinese, Spanish, Korean, Burmese, Malay, Vietnamese, Lao and Indonesian) at the
fundamental level at a foreign Institute
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วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
3 (3-0-6)
IP100 Introduction to Philosophy
ปรั ช ญาในแต่ ล ะสาขา ความหมายของวิ ช าปรั ช ญ า มโนทั ศ น์ ห ลั ก ในทางปรั ช ญา เช่ น พระเจ้ า
ความจริง ความดี ความงาม ประเด็นข้อถกเถียงและคาถามของสาขาย่อยต่าง ๆ ในปรัชญา เช่น อภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และตรรกศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนากับเทววิทยา
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)
IP101 Introduction to Politics
แนวคิดพื้น ฐานที่สาคัญทางการเมือง ได้แก่ รัฐ ระบบการเมือง ระบบราชการ การกาหนดนโยบาย
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.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP102 Basic Microeconomics
กรอบแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฏีเบื้องต้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การกาหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิต ในตลาด
ที่มีการแข่งขัน อย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด
The general principles of microeconomics; Laws of supply of and demand for goods;
Introduction to theories of consumption and production; Price and output determination in
perfectly and imperfectly competitive markets; The role of government intervention;
Introductory concepts of market failures
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ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP103 Basic Macroeconomics
กรอบแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค บัญชี
ประชาชาติและดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบื้องต้น แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
The general principles of macroeconomics; Goals and problems in macroeconomics;
National income and economic indicators; Introduction to fiscal and monetary policies;
Introductory concepts of international trade and finance; Economic development with special
reference to the Thai case.
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
IP200 Introduction to Law and Public Law
ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒ นาการและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน
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.
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
IP201 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.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP202 Politics and Government of Modern Thailand
วิวัฒนาการการเมืองของการปกครองของไทย การเกิดรัฐสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ระบอบอานาจนิยมในการเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเติบโตของพลัง
ประชาธิปไตย ปัญหาต่างๆ ในการเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน การเมืองนอกรัฐสภา และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมืองไทย
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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.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP203 Constitution and Political Institutions in Modern Society
พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในโลกตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
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.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
IP204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics
ที่มาและญาณวิทยาของการวิจัย การตั้งคาถามการวิจัยที่หลากหลายทั้งในเชิงปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์เดียวกันที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ การเลือกระเบียบวิธีที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล และการ
นาเสนอผลการวิจัย
Background and epistemology of research; formulation of various research questions
on philosophy, politics, and economics through the same chosen phenomenon; literature
review; quantitative and qualitative research designs; selection of appropriate research
methods; data collection; data analysis and interpretation; research presentation.
วิชาบังคับเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP220 Introductory Ethics
ปั ญ หาส าคั 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 โดยพิจารณาจากนักคิดและสานักคิดที่สาคัญ
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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)
IP221 Logic and Reasoning
การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความผิดพลาดในการอ้างเหตุผล (fallacy) และการอ้างเหตุผลใน
ชีวิตประจาวัน
Deductive and inductive reasoning; fallacies in reasoning; reasoning in everyday life.
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
IP320 History of Western Philosophy
ประวัติป รัช ญาตะวัน ตก ตั้ งแต่ส มั ยกรีกจนถึงยุคปั จจุบั น โดยชี้ให้ เห็ น ถึงความเปลี่ ยนแปลงของ
ข้อถกเถียงและมโนทัศน์ของนักปรัชญาคนสาคัญ
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)
IP321 History of Eastern Philosophy
มโนทัศน์และแนวคิดสาคัญของปรัชญาตะวันออก 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 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP322 Introduction to Metaphysics and Epistemology
มโนทั ศ น์ ส าคั ญ ในอภิ ป รั ช ญาและญาณวิ ท ยา อาทิ มโนทั ศ น์ เรื่ อ งความจริ ง ความเป็ น จริ ง
ปรากฏการณ์ ความเป็นเหตุเป็นผล นิยามของความรู้ ที่มาของความรู้ การอ้างเหตุผลสนับสนุน และขอบเขต
ของความรู้
Concepts in metaphysics and epistemology, e.g. reality, truth, phenomenon,
causation, time and space, definitions and sources of knowledge, justification, and scope of
knowledge.
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สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
IP222 Introduction to Administrative Law
แนวคิ ดและหลั กการที่ ส าคั ญ ของกฎหมายปกครอง การจั ดองค์ กรทางปกครอง เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระทาทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย
Major concepts and principles of administrative law; administrative organization;
public authority; state property; administrative act; the role of administrative court in Thailand.
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
3 (3-0-6)
IP223 Thai Legal and Judicial System
พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยสมัยใหม่ และการเปรียบเที ยบ
ระบบ
กฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที่สาคัญของประเทศอื่นๆ
Development of legal and judicial system of modern Thailand; comparison between
legal and judicial system of Thailand and other major countries.
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
IP323 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 ที่สาคัญของโลก
Concepts and methods in the study of comparative politics; the comparison of
dictatorship and democracy; democratization; major types of democracy in the world.
ปก.324 การเมืองโลก
3 (3-0-6)
IP324 Global Politics
แนวคิ ด และแนวการศึ ก ษาที่ ส าคั 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.325 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
IP325 Human Rights
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมุมมองเชิงปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ การก่อตัว
ของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อถกเถียงระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นสากลของแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน
Concepts and theories of human rights in philosophical, political, and economic
perspectives; the formation of international human rights movements and international
covenants on human rights; human rights in international relations; debates between the West
and other societies on the universality of human rights.
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP224 Intermediate Microeconomics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับ
ความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้ องต้น การกาหนดราคาปัจจัยภายใต้โ ครงสร้างตลาดสินค้าและ
ตลาดปัจจัยประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด
Prerequisite : Have earn ceadits of IP 102 Basic Microeconomics
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 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP225 Intermediate Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
แบบจาลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ ยนแปลง
ภาวะดุ ล ยภาพ ตลาดผลผลิ ต และตลาดแรงงาน แบบจาลองอุปสงค์ม วลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี
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ก ารเจ ริ ญ เติ บ โต ท างเศ รษ ฐ กิ จ ท ฤ ษ ฎี ข อ งนิ ว เค น ส์ เซี ย น แ ล ะ ก ารน าท ฤ ษ ฎี เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์
มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
Prerequisite : Have earn ceadits of IP 103 Basic 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.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
IP330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155 สถิติพื้นฐาน
พีช คณิ ตเศรษฐศาสตร์ แคลคูลั ส ความน่าจะเป็นเบื้ องต้น สหสั มพัน ธ์ (Correlation) และสมการ
ถดถอย (Regression) เพื่อใช้ในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
Prerequisite : Have earn ceadits of TU1 5 1 eneral College Mathematics and TU155
Elementary Statistics
Algebra and calculus for economics; basic probability theory; correlation and
regression used for analyzing the relationship between economic variables.
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP331 Basic Econometrics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
ความรู้พื้ น ฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพื่ อวิเคราะห์ ข้อมูล ทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
แบบจาลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อสมมติฐานของการวิเคราะห์ แบบ OLS
และการตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLS ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวแปรอิสระ
หนึ่งตัวและหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิงต่างๆ ปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์แบบจาลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป เช่น Stata, SPSS, หรือ Eviews
Pre- requisite: have earned credits of IP330 Mathematical and Statistical Techniques in
Economics
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
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of categorical and limited dependent variable models; application of statistical packages (e.g.
Stata, SPSS, EViews) for analyzing empirical economic data.
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP332 Contemporary Thai Economy
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิสัญญาบาวริ่งจนถึง
ปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการพัฒนาและปรับตัวของเศรษฐกิจไทยกับ
นโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่มพลังทางการเมืองในการก่อรูปและกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ
ไทย
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.
วิชาบังคับด้านภาษา
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
IP230 Academic English Reading and Writing 1
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับกลาง เพื่อสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด
และเนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์
Pre-requisite: have earned credits of EL 172 English Course 3 or TU 105 Communication Skills
in English
Articles from intermediate English journals and books, to get acquaintance with
vocabularies and concepts in social sciences.
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
IP231 Academic English Reading and Writing 2
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ปก. 205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1 หรือ ปก.230 การอ่านและ
เขียนทางวิชาการ 1
บทความจากวารสารและหนังสือภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อสร้างความเคยชินกับศัพท์ แนวคิด และ
เนื้อหาของวิชาด้านสังคมศาสตร์
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Pre-requisite: have earned credits of IP 205 Academic Reading and Writing 1 or IP 230
Academic Reading and Writing 1
Articles from advanced English journals and books, to get acquaintance with
vocabularies and concepts in social sciences.
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ
3 (3-0-6)
IP232 Academic English Listening and Speaking
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หรือ มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง จากสื่อที่หลากหลาย และกิจกรรม
การพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย การทางานคู่ และงานกลุ่ม การอภิปรายในชั้นเรียน และการนาเสนอ
งาน
Pre-requisite: have earned credits of EL 172 English Course 3 or TU 105 Communication Skills
in English
Practicing listening comprehension and speaking skills for academic purposes through
various types of authentic listening materials at the intermediate level and a range of
interactive speaking activities including pair and group work, class discussions, and
presentations
วิชาเลือก
ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
3 (3-0-6)
IP346 Aesthetics and Philosophy of Art
ปั ญ หาเรื่ อ งความงาม การตั ด สิ น งานศิ ล ปะ มโนทั ศ น์ ท างศิ ล ปะ โดยเน้ น มโนทั ศ น์ ว่าด้ ว ยศิ ล ปะ
ที่ เปลี่ ย นแปลงตั้ งแต่ศิ ล ปะในฐานะการเลี ย นแบบธรรมชาติ ไปจนถึ ง ศิล ปะในฐานะงานสร้างสรรค์สิ่ งใหม่
โดยศึกษาจากนักคิดและสกุลทางศิลปะที่สาคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 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.
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ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP347 Philosophical Foundation of Modernity
แนวคิดและประเด็นทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของสภาวะสมัยใหม่ เช่น แนวคิดมนุษยนิยม
การแบ่งแยกพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ สิทธิมนุษยชน การใช้เหตุผล การรับรู้เวลา การแบ่งแยกร่างกายกับ
จิตใจ การกาเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 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.348 ปรัชญากฎหมาย
3 (3-0-6)
IP348 Legal Philosophy
ความหมายและลักษณะสาคัญของปรัชญากฎหมาย 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.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
IP349 Social Movements and Democratic Politics
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่ น าไปสู่ 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.
ปก.356 การเมืองกับศาสนา
3 (3-0-6)
IP356 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.

58

มคอ.2

ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IP357 Political Thoughts: From Plato to the Present
ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสาคัญจากยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน เช่น เพลโต อริสโตเติล มาคีอา
เวลลี ฮอบส์ ล็อกค์ รุสโซ มากซ์ เป็นต้น โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่นาไปสู่การเกิดแนวคิดดังกล่าว
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. 358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
IP 358 Comparative Democracy
แนวคิดและวิวาทะว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม การศึกษาระบอบประชาธิปไตย
และหลักนิติธรรมในประเทศที่สาคัญ โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย
Concepts and debates on democracy and the rule of law; study of democracy and
the rule of law in major democratic countries, in comparison with Thailand.
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
IP359 Economics of Public policy
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย ประสิทธิภาพและความล้มเหลว
ของตลาด เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ และหัวข้อ
เฉพาะทางนโยบายสาธารณะ
Economic concepts and tools for policy analysis; market efficiency and market
failure; economics of democracy; policy formulation; selected topics in public policy
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
3 (3-0-6)
IP366 Public Administration and Organizational Studies
พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญทางการบริหารรัฐกิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบดั้งเดิมและ
แบบหลังสมัยใหม่
Development and major theories in public administration; classical and post-modern
approaches on organization studies.
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ปก.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
IP367 General Principles of Civil and Commercial Law
หลักทั่วไปที่ปรากฏในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา และ
หนี้ โดยใช้แนวทางการศึกษาทั้งในแง่เนื้อหาของหลักการและในแง่การศึ กษาเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบกฎหมายที่สาคัญ
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.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
IP368 Modern Thai Business History
พัฒนาการของธุร กิจไทยสมัยใหม่นับแต่สนธิสัญญาบาวริ่งจนถึงปัจจุบัน 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.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IP369 International Political Economy
รากฐานทางประวัติศาสตร์ของวิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีที่สาคัญ ความ
เปลี่ ยนแปลงในระเบีย บทางเศรษฐกิจ และการเมืองในระดับโลก ความสั มพันธ์ทางอานาจและกระบวนการ
ต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
ประเด็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตข้ามเขตแดนของรัฐชาติ
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.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
IP376 Natural Resources and Environmental Economics
แนวคิ ดการจั ด การทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประเด็ น ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การรับ มื อกั บ สภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พันธะกรณีระหว่างประเทศในการจั ดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่าง
ยั่งยื น (Sustainable Development) ปั ญ หาเฉพาะของทรัพ ยากรธรรมชาติป ระเภทต่างๆ การประเมิน ผล
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กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากโครงการพั ฒ นาต่ า งๆรวมไปถึ ง เครื่ อ ง มื อ ทางด้ า นนโยบ ายในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
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.
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
3 (3-0-6)
IP377 Basic Institutional Economics
พั ฒ นาการของแนวคิด ของเศรษฐศาสตร์ส ถาบั น ทั้ งเศรษฐศาสตร์ส ถาบั น แนววิวัฒ นาการ และ
เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ บทบาทของสถาบันที่มีผลต่อการก่อรูปของแรงจูงใจของปัจเจกชน ทั้งสถาบันที่
เป็ นทางการและไม่เป็น ทางการ การเปลี่ ยนแปลงและวิวัฒ นาการของสถาบัน รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนและสถาบันทางสังคม โดยเน้นไปที่สถาบันในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
สัญญาทางธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกชน
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)
IP378 Introduction to International Development
แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศนั บตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น
ต้นมา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒ นาใน
ประเทศกาลังพัฒนา อภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาของโครงการพัฒนาในแง่ของ
การบริหารจัดการโครงการและผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
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.
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ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
3 (3-0-6)
IP379 Business Ethics and Corporate Social Responsibility
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม
Concepts of ethics, good governance, and corporate governance; ethic problems in
doing business; business responsibility to consumers and society .
ปก.386 ศิลปะกับสังคม
3 (3-0-6)
IP386 Art and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแขนงต่างๆ กับบริบททางสังคม โดยเน้นศิลปะและสังคมร่วมสมัย
Relations between art and social context, with an emphasis on contemporary art and
society.
ปก.387 จีนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP387 Contemporary China
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจีน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหลังการสถาปนาระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1949 จนถึงปัจจุบันบทบาทของจีนในเวทีโลก รวมทั้งความ
ท้าทายทีจ่ ีนต้องเผชิญในคริสต์ศตวรรษที่ 21
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.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP388 Contemporary Japan
ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมญี่ปุ่นนับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน
ได้ แ ก่ ภ าพรวมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ง 1945 ระบบนวั ต กรรมและการพั ฒ นาเทคโนโลยี การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ระบบการเมืองและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สวัสดิการ การศึกษาของญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ทางสังคม
The study of Japanese economy, politics and society after the World War II. Key
topics include overview of economic development since 1945, technological development
and innovation system, the development of Japanese industries and businesses, Japanese
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politics and administrative system, international relations, social welfare, education system,
and social relations.
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IP389 Contemporary India
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียหลังได้เอก
ราชจนถึงปัจจุบัน บทบาทของอินเดียในเวทีโลก และนัยต่อประเทศไทย
Politics, economy, society and foreign relations of India from independence to the
present; the roles of India on the world stage and the implications for Thailand.
ปก.396 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
IP396 ASEAN Studies
สภาพการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และ
ปัจจัยที่นาไปสู่การก่อตั้งสมาคมอาเซียนใน ค.ศ.1967 บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและ
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การขยายจานวนประเทศสมาชิกในยุคในภูมิภาค การขยาย
จ านวนประเทศสมาชิ ก ในยุ ค หลั งสงครามเย็ น ปั ญ หาและความท้ าทายในการบู ร ณาการอาเซี ย น รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอานาจภายนอก
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.
ปก.397 บูรณาการยุโรป
3 (3-0-6)
IP397 European Integration
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจัยที่นาไปสู่
การบู รณาการยุโรป การขยายจานวนสมาชิกและผลกระทบที่เกิดขึ้น ความพยายามในการกาหนดนโยบาย
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.
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ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
3 (3-0-6)
IP398 The Political Economy of Welfare State Countries
โครงสร้างเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่ มประเทศที่ดาเนิ นนโยบายรัฐ สวัส ดิการทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน เงื่อนไขการพัฒนาสู่ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางการดาเนินนโยบาย การท้าทายของกลุ่มต่อต้านนโยบาย
รัฐสวัสดิการ โดยศึกษาผ่านกรอบวิเคราะห์ทางการเมืองเปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
Economic and political structure of Welfare-state countries (both terminated and
continuing countries); the condition of Welfare-state construction; the element of policies; the
logic of opposition of welfare state policy .The subject will be studied by comparative politics
and international political economy approach.
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก
3 (3-0-6)
IP399 Global Justice
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมที่สาคัญของประชาคมโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยากจน และ ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
Concepts of justice from multidisciplinary perspectives; global issues in justice, e.g.
relations between sustainable development and promotion of human rights, neoliberalism,
poverty and socio-economic disparity, precariat, etc.
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
IP446 Seminar on Philosophical Issues
สัมมนาประเด็นสาคัญทางปรัชญา ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
Seminar on major issues in Western and Eastern philosophies.

3 (3-0-6)

ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
IP447 Law and International Relations
ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรั บรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ
เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต สัญชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง
อนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงคราม อาชญากรรมทางสงคราม ความเป็นกลาง การก่อ
การร้ายและตัวประกัน
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.
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ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
IP448 Law and Local Government
รัฐธรรมนูญไทยกับการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอานาจสู่องค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
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.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
IP449 Thai Laws in Socio-Politico-Economic Aspects
แนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น และในอนาคตขององค์ ค วามรู้ ระบบและองค์ ก รต่ า งๆ ในกฏหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของไทย การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ย นแปลงในด้านต่างๆ ประสิทธิภาพของกฎหมายใน
ด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปสรรคและความสาเร็จอันเกิดขึ้นจากระบบกฎหมาย หลักเกณฑ์ในทาง
กฎหมายและบุคลากร ในวิชาชีพทางกฎหมาย
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.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
3 (3-0-6)
IP456 Seminar on Legal and Political Issues
สัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและการเมืองที่สาคัญในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นประเด็นภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
Seminar on major contemporary issues in politics and law, in domestic and
international aspects.
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง
3 (3-0-6)
IP457 Urban Economics
แนวคิ ดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้ว ยเมืองและการพัฒ นาเมืองตัว แบบการพัฒ นาเมือง ใน
ประเทศต่างๆ การวางแผนการพัฒนาเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในต่างประเทศและไทย ที่ตั้ง
(location) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการเลือกที่ตั้ง (location choices) ที่มีผลต่อการก่อรูปของ
เมือง อิทธิพลของตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองค่าเช่าที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเมือง ปัญหาเฉพาะของเมือง และนโยบายและแผนพัฒนาเมืองในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย
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
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
IP458 East Asian Economic Development
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East Asian Development Model) บทบาท
และนโยบายของรัฐในการพัฒนา บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในการสร้างเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก
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.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
3 (3-0-6)
IP459 Seminar on Economic and Developmental Issues
สัมมนาในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่สาคัญในปัจจุบัน 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.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
IP466 Seminar on Contemporary Human Rights Issues
สั ม มนาประเด็ น ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น นโยบายรั ฐ สวั ส ดิ ก าร รั ฐ ปาลฆาต
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การศึกษา
เพื่อการพัฒนามนุษย์ สุขภาวะและสวัสดิการด้านสาธารณสุข เป็นต้น
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Seminar on major issues in human rights, e.g. welfare state policy, democide, human
rights situations in Thailand, international organizations and human rights promotion,
education for human development, well-being and healthcare scheme, etc.
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
3 (3-0-6)
IP467 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.468 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
3 (3-0-6)
IP468 Seminar on Global Issues
สั ม มนาประเด็ น ส าคั ญ ระดั บ โลกที่ ม นุ ษ ยชาติ ก าลั งเผชิ 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.469 ปรัชญาสตรี
3 (3-0-6)
IP469 Philosophy of Women
ความคิ ด ส าคั ญ ทางสตรี นิ ย มในปรั ช ญา และประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสตรี อาทิ ปิ ต าธิ ป ไตย
การกดขี่ และธรรมชาติของสตรี เป็นต้น
Major thoughts in feminist philosophy and topics of major concern such as patriarchy,
oppression and nature of women.
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
IP476 Seminar on Specific Topics in Social Sciences and Humanities
การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และ/หรือมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา โดยสารวจองค์ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว
Studies, analyses and discussions on specific topics in social sciences and/or
humanities, depending on the agreement between lecturers and students; survey of
knowledge and related theories.
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ปก.477 ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
IP477 Philosophy of Social Sciences
ข้อถกเถียงสาคัญในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมและการกระทาของ
มนุษย์ วิธีวิทยาของสังคมศาสตร์ และการอธิบายและการทานายปรากฏการณ์ทางสังคม
Main debates in philosophy of social sciences: the nature of social facts and human
actions; the methodology of the social sciences; the explanations and predictions of social
phenomena
ปก.478 เศรษฐมิติขั้นกลาง
3 (3-0-6)
IP478 Intermediate Econometrics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
วิธีการทางเศรษฐมิติในกรณีของสมการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Regression Model)
เศรษฐมิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)
และข้อมูลหลายหน่วยสารวจที่มีการเรียงตามเวลา (Panel Data) ศึกษาแบบจาลองที่มีตัวเลือกหลายตัวเลือก
(Qualitative Choice Model) และการใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น Stata EViews
Pre-requisite: have earned credits of IP331 Basic Econometrics
Non-linear Regression Model; Cross Sectional-, Time Series-, and Panel Data Analysis;
Qualitative (Multiple) Choice Model; application of statistic package (e.g.Stata, EViews) for
analyzing empirical economic data.
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
IP479 Politics and Business in East and Southeast Asia
แนวคิดและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบทบาทของภาครัฐและนโยบายทางเศรษฐกิจในการพัฒ นาประเทศอันส่งผลให้เกิด
ลั กษณะเฉพาะของรู ป แบบความสั มพั น ธ์ระหว่างการเมือ งกับ ธุ รกิจที่ แตกต่ างตามบริบทแวดล้ อมในแต่ล ะ
ประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงลักษณะและโครงสร้างความสั มพั นธ์ดังกล่ าวโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 รวมถึง
รูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
Theoretical concept and structure of political business in East and Southeast Asia by
focusing on the role of state and state policies in promoting economic growth and corporate
development; the evolving role of state in business and domestic economy which incurs the
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unique structure of interaction between state and business in many countries such as
Malaysia, Singapore, China, Japan and Thailand; an impact of globalization on shaping the
structure of political business after the 1997 Asian financial crisis and up to present.
ปก.486 ปรัชญาและภาพยนตร์
3 (3-0-6)
IP486 PHILOSOPHY AND FILM
ประเด็นสาคัญทางปรัชญาแขนงต่างๆ เช่น ความจริง ความรู้ ภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ซึ่งถูกนาเสนอ
ผ่านภาพยนตร์ การวิพากษ์ภาพยนตร์บ นพื้นฐานปรัชญา ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาภาพยนตร์ เช่น ความ
เป็นอัตวิสัย-วัตถุวิสัย การสัมผัสรับรู้
Important issues in the fields of philosophy presented via film, such as reality and
knowledge thereof, ethical dilemma. A critical study of film using philosophical method. A
basic understanding of concepts in philosophy of film, e.g. objectivity, subjectivity, sensation.
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IP487 History of Economic Thought: From Smith to the Present
ประวัติของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิวาทะระหว่าง
สานักคิดต่างๆ
History of economic thoughts from the 18th century to the present; debates between
different schools of thought.
ปก.488 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP488 Introduction of Agriculture Economics
บททาทของภาคการเกษตรที่ มีต่อระบบเศรษฐกิจ พัฒ นาการของเศรษฐกิจการเกษตรไทย การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการบริโภคและผลิตสินค้าเกษตร (อุปสงค์ และอุปทาน) ตลาดและราคา
สิ น ค้ า เกษตร ธุ ร กิ จ เกษตร การค้ า สิ น ค้ า เกษตรระหว่ า งประเทศ และนโยบายการเกษตรกั บ บริ บ ททาง
เศรษฐศาสตร์และการเมือง
The role of agriculture sector on economic system; development of Thai agricultural
economy; theories application in consumption and production (demand and supply) in
agriculture products; market and prices of agriculture products; agribusiness; international
trade of agriculture products; and agricultural policy in content of economics and politics
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ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม
3 (3-0-6)
IP489 Economics of Innovation
ภาพรวมการศึกษานวัตกรรมนับตั้งแต่ชุมปิเตอร์เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพล
วัต รของอุ ต สาหกรรม มิ ติ ท างเศรษฐศาสตร์ข องวิท ยาศาสตร์ ตลาดของเทคโนโลยี การแพร่ ก ระจายของ
เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ ประเด็นต่างๆในแนวคิดระบบนวัตกรรมรวมถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐมหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจในบริบทของระบบนวัตกรรม ระบบนวั ตกรรมในระดับต่างๆ (ระบบ
นวัตกรรมท้องถิ่น ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบนวัตกรรมรายสาขา) ระบบเครือข่ายนวัตกรรม ระบบ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ฯลฯ
Overview of innovation studies since Schumpeter; technological change and
industrial dynamics; economics of science; market for technology; technological diffusion; and
issues in innovation system studies including the relationship between state, universities, and
firms in the context of innovation system; various settings of innovation system (regional,
national, and sectoral innovation systems); innovation network system; innovation support
systems, etc.
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
IP496 Philosophy and Research Methodology for Quantitative Research
ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผ่านการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การกาหนดคาถามการวิจัย
การตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป และการ
วิเคราะห์ ตีความข้อมูล การนาเสนอผลการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย
Philosophy and methodology for quantitative research, including; research design,
literature review, quantitative research methods, data processing and analysis as well as
writing research report.
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
IP497 Philosophy and Research Methodology for Qualitative Research
ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการฝึกปฏิบัติ นับตั้งแต่การกาหนดคาถามการ
วิจั ย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิ จั ย การสร้ างเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ การท างาน
ภาคสนาม การจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม จริยธรรมในการวิจัย การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
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Philosophy and methodology for qualitative research, including; research design,
literature review, qualitative research methods, data management and analysis, writing
research report as well as research ethics.
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
IP498 Economics of Money and Financial Markets
บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ทฤษฎีและ
นโยบายการเงินเบื้องต้น ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของ
สถาบั น การเงิน ระหว่างประเทศ ประเด็น ร่วมสมั ยเกี่ยวกั บเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่ ส าคัญ และเกี่ ยวโยงกั บ
เศรษฐกิจของประเทศไทย
Role and significance of money in an economy; financial assets; financial markets and
financial institutions; monetary theory and policy; global financial system and international
monetary policies; exchange rate system; roles of international monetary institutions;
discussion on current issues in monetary economics
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
IP499 Philosophy of Science
ประเด็นสาคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย อาทิ ความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สถานะความรู้ของวิทยาศาสตร์ ลักษณะคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และภาพของความ
เป็นจริงที่เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Central issues in the contemporary philosophy of science, including: the objectivity of
science, the nature of scientific method, the status of scientific knowledge, and the character
of scientific explanation and the general picture of reality emerging from modern science.
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์
3 (3-0-6)
IP546 Applied Industrial Economics
หลั ก เศรษฐศาสตร์ ที่ ใช้ในการจั ด การองค์ การอุต สาหกรรม ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างโครงสร้างตลาด
พฤติกรรมและผลการดาเนินงาน พฤติกรรมของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีเกมและการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ในเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่สาคัญและเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
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Economic theories applied in industrial organization; relation among market structure,
conduct and performance; firms’ behavior under imperfect competition; game theory and its
applications in industrial economics; government policy and practice related to industrial
development; discussion on current issues in industrial economics
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท
3 (3-0-6)
IP547 Urban and Rural Development
ศึกษาพัฒ นาการ แนวคิดทฤษฎี มโนทัศน์ที่สาคัญในการพัฒ นาเมืองและชนบท รูปแบบ แนวทาง
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และวิธีการในการพั ฒ นาเมื องและชนบทในบริบ ทต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่มาจากการพัฒนารวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองและ
ชนบท แนวโน้ม ทิศทางของการพัฒนาเมืองและชนบท
Study the evolution, theories and essential concepts of urban and rural
development; patterns, policies, strategies and methods for urban and rural development in
various national and international contexts; analysis of changes and problems; factors affecting
urban and rural development; tendencies and directions of urban and rural development.
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IP548 Introduction of International Economics
(วิชาที่ต้องสอบผ่าน: ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง และ ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง)
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ของทฤษฏีก ารค้ าระหว่างประเทศ พั ฒ นาการของทฤษฎี การค้ าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเงิน
ระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ
การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน
(Prerequisite: IP224 Intermediate Microeconomics and IP225 Intermediate Macroeconomics)
Introduction of international trade theories: Development of international trade
theory; International trade policy; International economic organizations; Economic integrations;
and Introduction of international monetary theories: Balance of payment; Adjustment process
of balance of payment; Foreign exchange market; Exchange rate determinations
ภาคนิพนธ์และการฝึกภาคปฏิบัติ
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
IP500 Internship

3 (ฝึกภาคสนาม 135 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)
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การฝึกงานในองค์กรหรือลงพื้นที่ศึกษาประเด็นทางสังคมที่สาคัญ ภายใต้การควบคุมและแนะนาของ
อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีความทันโลก มีสานึกรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความ
ซาบซึ้งในสุนทรียะ มีความสามารถในการเป็นผู้นากลุ่ม และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
Internship or fieldwork to explore social issues under supervision, to create students
with global mindset, responsibility, eloquence, aesthetic appreciation, team leadership, and
the spirit of Thammasat.
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
2
IP501 Research Paper 1
เขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนามาสร้าง
กรอบแนวคิดภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา หั วข้อ ภาคนิพนธ์ต้องได้รับอนุมั ติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาในสาขาวิชานั้น และผลงานจะต้องนาเสนอในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ
Gathering literature and building research framework on a topic chosen by students
under the supervision of his/her advisor. The topic must be advised and approved by advisor
in that field. The research must be submitted in a proper academic form.
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2
4
IP502 Research Paper 2
เขียนภาคนิพนธ์ในหั วข้อที่นั กศึกษาสนใจจากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ ภายใต้การให้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา และผลงานจะต้องนาเสนอในรูปแบบมาตรฐานทาง
วิชาการ
Researching, conducting, and analyzing data and information on a topic chosen by
students under the supervision of his/her advisor. The research must be submitted in a proper
academic form.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ศูนย์ท่าพระจันทร์)
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 3102201953xxx
อาจารย์ ดร.
ปาณิศา วิชุพงษ์

2

xxxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

อรณิชา เมี่ยงบัว

3

1509900367xxx

อาจารย์

พนมกร โยทะสอน

4

xxxxxxxxxxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จุฬณี ตันติกุลานันท์

5

3102001392xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สินิทธ์ สิทธิรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

-Ph.D (International Development), Nagoya University
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- M.A. (History of Political Thought and Intellectual
History), University of London
- B.A. (Philosophy), Peking University
- Ph.D. (Political Science) ,Queensland University
- M.A. (International Studiey) , Sydney University
- M.A. (International Relations) , Macquarie University
- ศ.บ. (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
- Ph.D. (Geography with Concentration on Women’s
Studies) ,Victoria University of Wellington, New
Zealand,

2559
2550
2545
2549
2546
2556
2554
2555
2547
2546
2541
2557
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ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
- M.A. Environmental Studies (MES) (with
concentration in Women, Environment and Media in
Development) ,York University, Canada,
- ว.ม. (สื่อสารมวลชน) ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
- ศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

3.2.2

อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
ลาดับ
ประชาชน
1 3520100565xxx

2

3920100918xxx

(ศูนย์ลาปาง)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปีการศึกษาที่จบ
2537

2533
2526

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

สุมิตา สุภากรณ์

-Ph.D (Educational and Applied Linguistics), University
of Newcastle
-ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-Ph.D (Bioresources Science), Mie University
-สม.ม. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2560

สายฝน สุเอียนทรเมธี

2546
2538
2560
2540
2536
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3

เลขประจาตัว
ประชาชน
3521200463xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

4

1509900583xxx

อาจารย์

5

5101400054xxx

ศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล
รุ่งนภา เทพภาพ

-Ph.D (Social Welfere), Japan College of Social Work
-ส.ม. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ส.บ. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ -ศศ.ม.(ปรัชญา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศศ.บ.(ปรัชญา) (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีรยุทธ บุญมี
-M.A. (Social studies) Institute of Social Studies, The
Hague
-วศ.บ.(ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลาดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.3 อาจารย์ประจาที่ร่วมสอนในหลักสูตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 3520100161XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

2

3190800002xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

สิทธิพล เครือรัฐติกาล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
- Ph.D (International Studies), Waseda University
- MBA, Cambell University
- สม.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปร.ด.(สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Pacific Asian Studies), SOAS, University of

ปีการศึกษาที่จบ
2560
2549
2545
2558
2553
2527
2516

ปีการศึกษาที่จบ
2555
2542
2538
2553
2546
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ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

3

1102000255xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

4

3839900454XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ถิรวัฒน์ ตันทนิส

5

3102201915XXX

6

3920100918XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

7

3190900215XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร.

เพ็ญศิริ พันพา
พิทยา สุวคันธ์

วาสนา ละอองปลิว

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
London, UK
- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พช.ม. (พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาค
ตะวันออก
- PHD. (social sciences and health), University of
Durham
- ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษาที่จบ
2545
2556
2551
2545
2541
2545
2536
2550
2540
2536
2556
2546
2542
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ลาดับ
8

9

10

เลขประจาตัว
ประชาชน
3341400237XXX

3269900046XXX

3102001179XXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

ภาคภูมิ ทิพคุณ

-Ph.D (International Development), Nagoya University,
Japan
-M.A. (International Development), Nagoya University,
Japan
-ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยบูรพา
- Ph.D. (Political Science)
The University of Queensland, Australia
- Master of International Studies, The University of
Sydney, Australia
- M.A. (International Relations), Macquarie University,
Australia
- ศ.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Social Sciences), Loughborough University, UK
M.A. (Journalism Studies), University of Sheffield, UK
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

จุฬณี ตันติกุลานันท์

โกสุม โอมพรนุวัฒน์

2550
2549
2543
2555
2546
2545
2542
2553
2539
2538
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ. ดร.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

11

เลขประจาตัว
ประชาชน
3509901302XXX

โขมสี มีภักดี

12

1180300003XXX

อาจารย์

นุชรี วงศ์สมุทร

13

3100503512XXX

อาจารย์

ธันยพร สุนทรธรรม

- ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Business-Economics), University
College London, UK
- ร.บ. (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553
2539
2533
2555
2550
2553

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน

ปีการศึกษาที่จบ

- M.S.P.H. (Population & Family Planning), Universityof
Hawaii, USA
- สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2520

ลาดับ

14

3940200420XXX

อาจารย์

อรณิชา เมี่ยงบัว

3.2.4 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 3101201899XXX
ศาสตราจารย์
วันทนีย์ วาสิกะสิน

2549
2549
2546

2514
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
กาหนดให้นักศึกษาฝึกงานในองค์กรหรือลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในวิชา ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษารายวิ ช า เพื่ อ ท าความเข้ า ใจและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในองค์กรหรือพื้นทีท่ ี่ตนเองลงไปศึกษา
2. นักศึกษานาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาจะต้องทาภาคนิพนธ์เป็นรูปเล่มภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นั ก ศึก ษาต้ องทาภาคนิ พ นธ์ในหั ว ข้ อที่ ตนเองสนใจ ภายใต้ก ารให้ คาแนะน าของอาจารย์ ที่
ปรึกษา โดยต้องนาเสนอเป็นรูปเล่ม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ภาคนิ พนธ์จ ะต้องสะท้อนความสามารถของนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการ
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 ไปจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นวิ ช า ปก.501 ภาคนิ พ นธ์ 1 จ านวน 2 หน่ ว ยกิ ต ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และลงทะเบียนวิชา ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2 จานวน 4 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต
5.5.2 เนื้อหาภาคนิพนธ์จะต้ องเกี่ยวข้องกับปรัชญา การเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีลักษณะสหวิทยาการ
5.5.3 นักศึกษาจะต้องทาภาคนิพนธ์ภายใต้คาแนะนาและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาจานวน
1 คนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากวิ ท ยาลั ย โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ์ จ ะต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ และมีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
เมื่อเขียนภาคนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องนาเสนอภาคนิพนธ์และสอบปากเปล่า
โดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ป ระกอบไปด้วย (1) อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ และ (2) อาจารย์
ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญา
โท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และวิพากษ์
ปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงสหวิทยาการ

1.3 ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและเขียน
เรียบเรียงเป็นรายงาน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เน้นการอ่านตาราที่เป็นภาษาอังกฤษในทุก
รายวิชา
- เน้นการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม
วิชาการลักษณะเสวนา สัมมนา และบรรยาย
พิเศษ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาต้องทาภาคนิพนธ์ภายใต้การให้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวินัย
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจิตอาสา
(1.2 ) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2) อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม
5) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
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7) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
9) แฟ้มสะสมงาน
10) กรณีศึกษาการเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ
11) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
12) กาหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
(1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรียน
-ระหว่างเรียน
-หลังการเรียน/กิจกรรม
2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
4) นักศึกษาทาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จาก
สังคม
5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน
6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามกาหนด
8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
9) ประเมินโดยใช้การสังเกต
10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง
(2) ความรู้
(2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3) สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(2.2 ) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้
2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
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4) การทาแผนที่ความคิด
5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
7) การทารายงาน/โครงงาน
8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้
9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ
(2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การทารายงานและการนาเสนองาน
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ
3) การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) แบบฝึกหัด
5) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(3) ทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสอนที่เน้นผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดที่ได้เรียน
3) การระดมสมอง
4) การแสดงบทบาทสมมติ
5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา
6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem- based learning)
7) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทาโครงงาน (project-based learning)
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์
9) บรรยาย/อภิปราย
10) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม
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11) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
12) การมอบหมายงาน
13) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
2) การจัดระบบความคิด
3) การนาเสนอรายงาน
4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
5) โครงงาน/ผลงาน
6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
8) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรียน
-ระหว่างเรียน
-หลังการเรียน/กิจกรรม
9) การประเมินจากรายงาน
10) การประเมินจากการนาเสนอรายงาน/โครงงาน
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็นผู้นาและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
(4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายงานให้ทางาน/โครงงานกลุ่ม
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ
3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้นา
4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
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6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน
10) สอนและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพ
หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
(4.3) กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั น ธ์ร ะหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตามในในบทบาท
ภาวะผู้นา และผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ
3) นักศึกษาประเมินตนเอง
4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน
5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ
6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ
4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูล
(5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การนาเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรียน
4) การนาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย
5) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคานวณ จากการยกตัวอย่าง
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6) การกาหนดสถานการณ์จาลองในการทาโครงการ
7) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล
8) การทาวิจัย
(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3) การนาเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
5) การทารายงาน/โครงงาน
2.2 วิชาเฉพาะ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณ ค่ าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
พยายามท าความเข้ าใจ และมี ความอดกลั้ น ในความแตกต่ างของความเชื่อ ความคิด และวัฒ นธรรม
อันหลากหลายทั้งที่อยู่รอบตนและสังคมวัฒนธรรมอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไป โดยมีมาตรฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมดังนี้
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
(1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เน้ น และสนับ สนุ น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถมองเห็ นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์
ทางสังคม จากระดับส่วนตัวสู่ส่วนรวม เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสังคม ทั้งของตนเอง
และของผู้อื่น
(1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังสาเร็จการศึกษา
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1) ประเมินระหว่างเรียนและหลังสิ้นสุดวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้อื่น
(เพื่ อน อาจารย์ ผู้ส อน ผู้ ใช้บั ณ ฑิต) โดยใช้วิธีการประเมินที่ ห ลากหลาย ทั้งการสั มภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม
2) ประเมิน ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ บัณ ฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ร่วมงาน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
(2) ความรู้
(2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษ ยศาสตร์ในระดับที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งของสังคมที่ตนเอง
สังกัดและสังคมอื่น ทั้งยังสามารถนาแนวทฤษฎีที่ตนเองสนใจมาพิจารณา อธิบายและวิพากษ์ วิจารณ์
ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอและอาจสามารถนาเสนอข้อคิดเห็น
หรือทางออกต่อสังคมในวงกว้างได้ โดยมีมาตรฐานด้านความรู้ดังนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย ค้นคว้า วิ เคราะห์และ
ใช้ ก รณี ศึ กษา การเรี ย นรู้แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม เรียนรู้จ ากสถานการณ์ จริง โดยมุ่ งเน้ น และสนั บ สนุ น ให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่
(2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประกอบด้วยการประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ค รอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้
ทั้ งการเรี ย นในห้ อ งเรี ย นและการเรี ย นด้ ว ยตนเอง เช่ น การสอบ การน าเสนอรายงาน การค้ น คว้ า
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการนาเสนอภาคนิพนธ์
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(3) ทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถคิด วิเคราะห์ ทั้ งในระดับปัจเจก และสั งคมได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
สามารถมองเห็ น ความเชื่อมโยงของปั จ จั ยต่างๆที่มีค วามเกี่ยวข้องกับมนุษ ย์และสั งคม สามารถเสนอ
ความคิด อธิบ ายความเชื่อมโยงและความสั มพันธ์ดังกล่าว และวิพากษ์ได้อย่างชัดเจน มีเหตุผ ลและ
สร้างสรรค์ โดยมีมาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์
(3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาและค้นคว้าด้วย
ตนเองภายใต้การชี้แนะอย่างใกล้ชิดของผู้สอน
(3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทั้งในระหว่างการเรียนและหลังการสิ้นสุดการศึกษา
โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความเคารพ ยอมรับ และอดกลั้ น ต่อความแตกต่างระหว่างบุค คลและวัฒ นธรรม
มีความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ปรับตัวในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในชุมชน
ได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมที่จะคิดริเริ่มในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาอย่างอิสระ และมีความรับผิดชอบ
ต่อการแสดงออกดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม โดยมี
มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
(4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
เน้ นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ ร่วมกันถกเถียง แลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และด้วยความรับผิดชอบโดย
คานึงถึงการมีอยู่ร่วมกันของความแตกต่างในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์
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(4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินผลหลายด้าน ทั้งในระหว่างการเรียนและภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
โดยการประเมินความสามารถในการทางานร่วมกันกับผู้อื่น การแสดงออกในการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถอธิ บ าย เชื่ อ มโยงปรากฏการณ์ ท างสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ล
สามารถตั้งคาถามที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์สังคม ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์
และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถทาการสอน และทางานวิจัยเกี่ยวกับสังคมได้ โดยมีมาตรฐานด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด การเขียนและ
การสื่อความที่มีความประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน
2) เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อ
ยุคสมัย ทั้งในการศึกษาค้นคว้า และนาเสนอผลงานต่อผู้อื่นในวงกว้าง
(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

90

มคอ.2

3.
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จากหลักสูต รสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 วิชาศึกษาทั่วไป
(1) คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวินัย
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจิตอาสา
(2) ความรู้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3) สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(3) ทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็นผู้นาและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
(5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) มีทักษะในการคิดคานวณ
4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูล
3.2 วิชาเฉพาะ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจั ด การปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซั บ ซ้ อ นเชิ ง วิ ช าการ โดยค านึ งถึ ง
ความรู้สึกของผู้อื่น
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
(2) ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค์
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1 2
วิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 1)
-หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
-หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
-หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3

4

5

6

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

                   
 
    


 
 



 

 

 

  

  





 







  

                    


 

 





   





 



  

   

 



 

    

    

 

94

มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2
วิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 2)
-หมวดสังคมศาสตร์
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์
สังคม และวัฒนธรรม
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
-หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3

4

5

6

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

มธ.155 สถิติพื้นฐาน
-หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ
จน.171 ภาษาจีน 1
จน.172 ภาษาจีน 2
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

4

5

6

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2

3



  

        





  

  

 

   

  



    

           

 

    

           

 

                    
                    
                    


 



   



 



 



   



 

   

              

   

              



 



 



 



 



 



 



 

 

   



 

96

มคอ.2

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ย.112
สป.171
สป.172
อซ.171
อซ.172
อซ.173
อซ.174
อซ.175
อซ.176
อซ.177
อซ.178
อซ.179
อซ.180
อซ.181
อซ.182
อซ.183
อซ.184

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
ภาษาสเปน 1
ภาษาสเปน 2
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2
ภาษาเขมร 1
ภาษาเขมร 2
ภาษาพม่า 1
ภาษาพม่า 2
ภาษามลายู 1
ภาษามลายู 2
ภาษาเวียดนาม 1
ภาษาเวียดนาม 2
ภาษาลาว 1
ภาษาลาว 2
ภาษาอินโดนีเซีย 1
ภาษาอินโดนีเซีย 2

1 2

3

4



 

5

6

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2

3

4

5

6

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
วิชาบังคับ
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา


ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง


ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมาย
 
มหาชน
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง


ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทย


สมัยใหม่
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคม
 
สมัยใหม่
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และ


เศรษฐศาสตร์
วิชาบังคับเลือก
- วิชาบังคับเลือกสาขาปรัชญา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 5



4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น
- วิชาบังคับเลือกสาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ปก.324 การเมืองโลก
ปก.325 สิทธิมนุษยชน
- วิชาบังคับเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
เศรษฐศาสตร์
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

3. ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 5

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
วิชาบังคับด้านภาษา
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
 
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ
 
วิชาเลือก
ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ


ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่


ปก.348 ปรัชญากฎหมาย


ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองใน


ระบอบประชาธิปไตย
ปก.356 การเมืองกับศาสนา


ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุค


ปัจจุบัน
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
 
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ


ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ


ปก.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่



3. ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 5

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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มคอ.2
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบฯ
ปก.386 ศิลปะกับสังคม
ปก.387 จีนร่วมสมัย
ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย
ปก.396 อาเซียนศึกษา
ปก.397 บูรณาการยุโรป
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐ
สวัสดิการ
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น



3. ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 5

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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มคอ.2
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ
ปก.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
ตะวันออก
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการ
พัฒนา
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศ
วิถี
ปก.468 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
ปก.469 ปรัชญาสตรี
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
ปก.477 ปรัชญาสังคมศาสตร์
ปก.478 เศรษฐมิติขั้นกลาง
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและ

 




3 4 5

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

 



 



 









 







 







 

 





 







 

 





 







 

 







 

  







 

 

  







 

 

  







 







  







 







 

 
















3. ทักษะทาง
ปัญญา
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปก.486 ปรัชญาและภาพยนตร์
ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์:
จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน
ปก.488 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2





3 4 5



4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4





 







 







 

 





 







 

 





 







 

 





 

   

    

 





 

   

    







 

 





 







 


3. ทักษะทาง
ปัญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนด้วยระบบคณะกรรมการ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ตากว่
่ า 126
หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
4. การศึกษาเพื่อขอรับอนุปริญญา
นั กศึกษาผู้ ใดได้ ศึกษาลั กษณะวิช าต่างๆ ตามหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าปรัช ญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ได้ห น่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จึงมีสิทธิ
ได้รับอนุปริญญา
4.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4.2 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
4.3 ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรวม 30 หน่วยกิต
4.4 ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 57
หน่วยกิต
4.5 ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2) ส่ งเสริม ให้ อาจารย์ เพิ่ ม พู น ความรู้โดยเข้าร่ว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมิ น ผล อบรมการท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การศึ ก ษาดู ง าน
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2) จัดอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
2) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน
5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ระบบกลไกในระดับคณะและระดับหลักสูตรฯ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
1.2 มีคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์ ผู้ส อน ทาหน้าที่ในการบริห ารหลั กสู ตรฯ ดาเนินงานด้านต่างๆ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รฯ ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินการเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร
1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิ บัติให้แก่
อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ อัตราการมีงานทา โดยสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและความ
พึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาเป็นประจาทุกปี นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และรายงานผลการสารวจ
ทั้งหมดให้กับคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ และผู้บริหารวิทยาลัย
ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรยังติดตามความเป็นไป
ของสังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับกระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึ กษา การ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาระหว่างศึกษาในหลักสูตรฯ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 ในการรับเข้าศึกษา หลักสูตรฯประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งทางด้าน
ความสามารถเชิงวิช าการ และความพร้อมทางสุ ขภาพกายและจิต โดยกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จาก
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การจัดลาดับของคะแนนสอบ (GPAX, คะแนน O-Net, GAT และ PAT) ขั้นตอนที่
สองคือ การสั ม ภาษณ์ เพื่ อพิ จารณาความพร้อ มในการศึ กษา รวมทั้ งก าหนดให้
ผู้สมัครตรวจสุขภาพตามข้อกาหนกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2 หลักสูตรฯระบบสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ในหลักสูตร โดยมีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จัดโครงการ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและแจกคู่มือนักศึกษาใหม่ มัชฌิมนิเทศเพื่อแนะนาการเลือก
เรียนรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจทางอาชีพของนักศึกษาแต่ละ
ราย รวมทั้งกิจ กรรมปัจฉิมนิเทศเพื่ อแนะแนวด้านอาชีพ และการเตรียมตัวหลั ง
สาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมต่างๆที่พัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑ เช่น การเสวนาวิช าการ การจัดสรรทุน การศึก ษาเพื่ อเข้าร่วมกิจกรรมใน
ต่างประเทศ
3.3 หลักสูตรมีระบบดูแลและให้คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้
คาปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้ง กาหนดกลไกให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตาม ให้
คาปรึ กษา และแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เช่น อาจารย์มีการ
ประกาศตารางเวลา (Office Hours) เพื่อให้คาปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและการ
ใช้ชีวิตส่วนตัวแก่นั กศึกษา รวมทั้งกาหนดกลไกให้ อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษา
และลงนามหากนักศึกษายื่นคาร้องต่างๆที่ส่งผลต่อการศึกษาในหลักสูตร เช่น การ
เพิ่ม หรื อถอนรายวิช ากรณี พิ เศษ การลาพั กการศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษานั้น หลักสูตรฯคานึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจานวน
นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3.4 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
3.5 มี ร ะบบการอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการอุ ท ธรณ์ ห รื อ มี เรื่ อ ง
ร้องเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือร้องเรียนผ่านทางแบบคาร้องทั่วไป
โดยยื่นต่อผู้อานวยการหลักสูตรฯโดยตรง เพื่ อเข้าสู่ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่ง วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีคณบดีเป็นประธาน และผู้บริหารวิทยาลัยร่วมเป็น
กรรมการเพื่อจัดการข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีระบบและกลไกในการ
รับอาจารย์ใหม่ และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
4.1 ในการรั บ อาจารย์ ใหม่ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ให้ ได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัยและความต้องการของหลักสูตร และประกาศหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ และ
ดาเนินการทดสอบความสามารถในการสอนและความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
4.2 คณาจารย์ของหลักสูตรฯได้รับการประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.3 หลักสูตรฯมุ่งเน้น มีส่วนร่วมของคณาจารย์ ในการบริหารจัดการและพัฒ นาหลักสูตรฯ โดย
อาจารย์ ส ามารถเสนอข้อ มูล หรือ แนวทางการพั ฒ นาหลั กสู ต รฯต่ อคณะกรรมการบริห าร
หลั ก สู ต ร และเข้ าร่ ว มในการสั ม มนาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนเมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
4.4 หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งทางด้านการวิจัย การส่งเสริมการนาเสนอ
ผลงานทางวิช าการ การส่ งเสริมการอบรมเพิ่มเติม การขอตาแหน่งทางวิช าการ และการ
สัมมนาบุคลากรประจาปี ภายใต้กิจกรรมและทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยสหวิทยาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีกลไกและระบบบริหารและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.1 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรฯ และร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
5.2 มีค ณะกรรมการดาเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ และคณะกรรมการฝ่ ายวิช าการ ท าหน้ าที่ ในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ เช่น การกาหนดตารางสอน
การจัดหาอาจารย์ผู้สอน การจัดทารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
และการประเมินการสอน
5.3 กาหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน รวมทั้ง กาหนดให้
มีการประเมินผลจากนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน
5.4 หลักสูตรฯ มีแนวทางในสนับสนุนการออกแบบการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้แต่ละรายวิชามีการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้รอบด้าน
รวมทั้งส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึ กปฏิบัติ โดยมีการเปิดการเรียนการสอน
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รายวิชา ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปศึกษาเรียนรู้องค์กรที่ตนเองสนใจ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในองค์กร
5.5 หลั กสู ตรมีก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามรอบระยะเวลา และมีการประเมิ น และทบทวนเพื่ อ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนา
ผลการประเมินมาตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งเพื่อใช้
ในการดาเนินการจัด หาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาสามารถใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ดังนี้
6.1 วิทยาลัยสหวิทยาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 วิทยาลัยสหวิทยาการสามารถจัดการเรียนการสอนโดยการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ของหอสมุด
แห่ งมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีทรัพยากรรวมถึงฐานข้อมูล ให้ สืบค้น และมีบริการส่ ง
หนังสือข้ามศูนย์ ทั้งนี้ มีรายการหนังสือ วารสารและเอกสารอื่นๆโดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
681,986
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
284,473
เล่ม
วารสารและหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
1,730
ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
560
ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลออนไลน์
64
รายการ
โสตทัศนวัสดุ ประเภทต่าง ๆ ประมาณ
52,458
รายการ
ห้องสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการ ได้แก่ สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าค ฐานข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการศึ กษาค้ นคว้ าในสาขาวิ ชาตาม
หลักสูตร มีห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง Study Room นอกจากนี้ สามารถสืบค้นได้จากหอสมุด
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุ และศูนย์เอกสารต่างๆ เป็นต้น
6.3 หลั กสู ตรมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
วางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดยวางแผนการ
ประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ รวมถึง
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ตรวจสอบอัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษา จากนั้ น ด าเนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม เช่ น
อาจารย์ผู้ส อนและผู้เรียนเสนอรายชื่อตารา วารสาร หรือฐานข้อมูล ในสาขาวิชา แล้วทาง
คณะกรรมการฯรวบรวมเสนอส านั ก หอสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด ซื้ อ โดยใช้
งบประมาณของวิทยาลัย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรกาหนด ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key performance indicators)เพื่อใช้ในการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี ดังนี้
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 




ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 




มาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ หรือมาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิช า
(ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 




ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการ 




ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 




ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 




ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจั ดการเรีย นการสอน กลยุทธ์การสอน 




หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

111

มคอ.2

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน 




การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 




หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การ 




พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ 




คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย 




กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินรายวิ ชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อวิทยาลัย
โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด
1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และผู้อานวยการหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
1.2.3 วิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์
ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนสาขาวิชา ตัวแทนผู้เรียน
ปัจจุบัน
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและ
จากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร ท าการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น หลั กสู ต รในภาพรวมและ
ใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิ ช าการ(ย้ อ นหลั ง 5 ปี ) ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศูนย์ท่าพระจันทร์
1. อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
บทความ

Vishuphong P. (2015) Measuring Poverty’s Impacts of Carbon Tax in
Thailand In Official Conference Proceedings: The Asian Conference on
Sustainability, Energy and the Environment 2015. The International Academic
Forum, Kobe, Japan.

Vishuphong P. (2013) Impacts of Rice Price Intervention on Thailand
Economy: A CGE Approach In Official Conference Proceedings: the 6th ThailandJapan International Academic Conference, Osaka University, Japan (Co-author)

2. อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว
การนาเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ
 Onicha Meangbua, ( 2017) . Total Energy Intensity of Thai Household in
Long-term Trend: Energy Input-output Model In The 12th GMSARN International
Conference 201,. 28-30 November, 2017, Muong Thanh Hotel, Danang, Vietnam .
3. อาจารย์พนมกร โยทะสอน
บทความ

Yothasorn, P. (2015). The Power and the Empowerment of Man: A Study
of Human Nature in J.J. Rousseau's Political Thought. In Official Conference
Proceedings: The Asian Conference on Arts & Humanities 2015. The
International Academic Forum, Osaka, Japan.
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4. ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
งานวิจัย
 จุฬณี ตันติกุลานันท์. ๒๕๖๐. กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional กับ
นัยสาคัญ ต่ อการท่ องเที่ ยวเชิงการแพทย์ในมาเลเซีย และสิงคโปร์. ส านักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ในเวปไซด์ห้องสมุด สกว.
 จุฬณี ตันติกุลานันท์. ๒๕๕๘. การท่องเที่ยวอาเซียน: ความร่วมมือหรือการแข่งขัน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิชาการ
 Tantikulananta, C. (2017). The Role and Impact of Government Linked
Companies (GLCs) in Malaysian Medical Tourism, Paper presented at 2017
International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism- summer
session (HLTS- SUMMER 2017), Sapporo, Japan
 Tantikulananta, C. (2016). The Political Economy of Competition Law in
Malaysia, Paper presented at the 1st International Conference on Law and
Sustainable Development: An ASEAN Perspective, NIDA, Bangkok, Thailand
 Tantikulananta, C. (2015). Living in the New Regional Context: Rethinking
and ASEAN Economic Community, Paper presented at the International
Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS- 2015), Paris,
France.
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์
งานวิจัย
 สินิทธ์ สิทธิรักษ์.(2558).รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง แม่หญิงป่าไม้ : เรื่องเล่าของหญิง
รากหญ้ า ไทยในขบวนการสิ่ ง แวดล้ อ ม (ปรั บ ปรุ ง จาก ฉบั บ พ.ศ. 2541).กรุ ง เทพฯ :
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.94 หน้า.
 Sinith Sittirak.(2017). (Re-) Reading the 1st Thai Government’s Women and
Development Plan ( 1 9 8 2 -1 9 8 6 ) through a Postcolonial Feminist Lens.
Bangkok: College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University.38 p.
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งานเขียนตารา
 สินิทธ์ สิทธิรักษ์. (2560). ผู้หญิงกับจดหมายเหตุศึกษา: การอ่าน เขียน เรียน/สอน (และ
ลงสนาม). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 276 หน้า.
ศูนย์ลาปาง
1. อาจารย์ ดร.สุมิตา สุภากรณ์
บทความ

Seedhouse, P. and Supakorn, S. (2015) Topic-as-script and topic-as-action
in language assessment and teaching. Applied Linguistics Review, 6(3), 393-413.
2. รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี
หนังสือ / ตารา

สายฝน สุเอียนทรเมธี (2557). สังคมญี่ปุ่น เบ้าหลอมพร้อมรับวิกฤติ.นนทบุรี : อันพิบัท
โกลบอลเทรส. 256 หน้า
บทความ
 สายฝน สุเอียนทรเมธี. (กันยายน 2558). คุณธรรมที่ปรากฏในสถานการณ์การจัดการ
ภัยพิบัตปิ ระเทศญี่ปนุ่ . คุณธรรมความดี, 4(1), 88-107.
 สายฝน สุเอียนทรเมธี. (2558). Utilizing local resources to revitalize ruralareas
in Japan : A case study of organic farming and agriculture park farm. Asian
and pacific Association for Social Work Education :APASWE. The 23rd Regional
Conference Growth and Crisis : Social Work and Policy Discourses.วันที่ 20-24
ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กทม.
 สายฝน สุ เ อี ย นทรเมธี . (2558). วั ฒ นธรรมการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ป ระเทศญี่ ปุ่ น :
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม. งานเครือข่ายวิชาการนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 14 เรื่องบทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อน
พลั งชุ ม ชนเพื่ อการปฏิ รู ป สั งคมไทย ณ หอประชุม ใหญ่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงราย.
วันที่27-28 มกราคม 2558.
 Saifon Suindaramathi. (2015). Disaster Management : Lesson Learned from
Japan. GMSARN INTERNATIONAL JOURL, 9(3).83-92.
 Saifon Suindaramathi. (2015). Rural Socio-Economic Development :
Sustainable Agriculture Dependent on Utilizing Regional Resources Comparing
Japan and Thailand. The 10th GMSARN International Conference 2015 on
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Smart Energy, Environment and Community Development in GMS. 16-18
December 2015.
 Saifon Suindaramathi. (2014). Challenges for Thai OTOP Community
Enterprises: Experiences from Thailand and Japan, a Comparative Study. The
9th GMSARN InternationConference 2014 On "connectivity and Subtainability
In GMS:Energy,Environment and Social issues. 12-14 December 2014.
 Saifon Suindaramathi. (2 0 1 3 ). Role of Disaster Management Capital in
Japan 2556. The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green
Growth in GMS: Energy Environment and social issues. 18-20 December 2013
,Sedona Hotel Mondalay ,Myanmar, pp. 1-9.
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ
งานวิจัย
 รุ่งนภา เทพภาพ.(2556).การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ส่ งผลต่ อ การเผชิ ญ ภาวะวิ กฤติ .กรุงเทพฯ : ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ร
มหาชน). 135 หน้า
 รุ่งนภา เทพภาพ.(2556).ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่น การศึกษา
เปรี ย บเทีย บประเทศไทย ญี่ ปุ่น เกาหลี ใต้ .กรุงเทพฯ : สถาบั น สั ญ ญาธรรมศักดิ์ เพื่ อ
ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.).
240 หน้า
บทความ
 รุ่ ง นภา เทพภาพ. (2558).ชุ ม ชนที่ เป็ น มิ ต รกับ ผู้ สู ง อายุ กรอบคิด ทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์สู่ชุมชนชนบทไทย. งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบปีที่ 61 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558. หน้า. 68-85.
 รุ่ ง นภา เทพภาพ.(2558). ชุ ม ชนที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู ง อายุ : บทส ารวจเบื้ อ งต้ น จาก
ประสบการณ์ต่างประเทศ.งานสัมมนา CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 14. วันที่ 27-28 มกราคม 2558.
หน้า. 76-99
4. อาจารย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
บทความ
 ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ (2557). ความหมายของชีวิตในทัศนะของประมวล เพ็ง
จันทร์, วารสารปณิธาน, 10 (14),146-154.
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5. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี
งานวิจัย
ธี ร ยุ ท ธ บุ ญ มี .(2556). อดี ต การเมื อ งไทย ทิ ศ ทางการเมื อ งไทยในอนาคต.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 210 หน้า
 ธีรยุทธ บุญมี.(2556). อัตลักษณ์ พหุลักษณ์ และความรุนแรง. กรุงเทพฯ : ทุน
ปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย. 250 หน้า
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ภาคผนวก 3 ตารางเปรี ยบเที ยบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลั กสูตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2557 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
1.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics
2.ชือปริญญา
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
B.A. (Philosophy, Politics and Economics)
3.ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ต้องการสร้างบัณ ฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะ
ของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทาง
ปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ ดังกล่าวเพื่อการ
พัฒ นาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้หลักการของความ
เป็นธรรมและประชาธิปไตย
4.ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิ ธานการผลิต
บั ณ ฑิ ตเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมและประชาชน ลั ก ษณ ะเด่ น ของหลั ก สู ตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่าหลักสูตรธรรมศาสตรตร
บัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่า
หนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออานวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และ
สามารถน าไปประยุ ก ต์ เข้ า กั บ การท างานที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งมี พื้ น
ฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
1.ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
2.ชือปริญญา
คงเดิม

3.ปรัชญาของหลักสูตร
คงเดิม

4.ความสาคัญ
คงเดิม

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มี
การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดย
มุ่ งหวั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางความคิ ด ที่ เท่ า ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการ
พึ่ งพากัน และกัน (interdependency) และจาเป็ น ต้ อ งอาศั ยความรู้จ าก
ศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ใน
การทาความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ
เมื่ อ พิ จารณาจากปณิ ธานเมื่ อแรกตั้ งมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์
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รวมถึ งความจ าเป็ น ในโลกปั จ จุ บั น ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น วิ ท ยาลั ย สห
วิทยาการจึงเห็นความจัดให้มีหลังสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการ
องค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่ อสร้าง
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจภาวะของโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่
องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของประเทศ
5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในเชิ งสหวิ ท ยาการ อั น เป็ น องค์
ความรู้ที่ยังขาดแคลนและจาเป็นต่อประเทศไทยในปัจจุบัน
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ และมี
ทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจิ ต ส านึ ก เรื่ อ งความเป็ น ธรรมและ
ประชาธิปไตยออกสู่สังคม
6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ เข้ า ศึ ก ษ า ต้ อ งเป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 7
7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
7.จานวนการรับนักศึกษา
ก าหนดรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษาละ 160 คน แบ่ ง เป็ น ศู น ย์ ท่ า
พระจันทร์ 80 คน และศูนย์ลาปาง 80 คน
9.ระบบการศึกษา
1) ใช้ ระบบการศึ ก ษาแบบทวิภ าค มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
2) เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา จัดการเรียนการสอนในวัน –
เวลาราชการปกติ
3) บริหารจัดการเป็นโครงการบริ การการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
โครงการพิเศษ
10.โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คงเดิม

6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ เข้ า ศึ ก ษ า ต้ อ งเป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คงเดิม

7.จานวนการรับนักศึกษา
คงเดิม
9.ระบบการศึกษา
คงเดิม

10.โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
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1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
-วิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
-วิชาบังคับเลือก
24 หน่วยกิต
-วิชาบังคับนอกคณะ
3 หน่วยกิต
-วิชาเลือก
27 หน่วยกิต
-ภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
11.รายวิชาในหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ ประกอบของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(2)
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
(3)
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2)
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2)
: คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
-วิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
-วิชาบังคับเลือก
30 หน่วยกิต
-วิชาบังคับด้านภาษา
9 หน่วยกิต
-วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
-ภาคนิพนธ์และการฝึกปฏิบัติ
9 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
11.รายวิชาในหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
(3)
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
(3)
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
(3)
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
(3)
หมวดภาษา
บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
(3)
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
(3)
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
(3)
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
(3)
ส่ ว นที่ 2 : นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าต่ า งๆ ตามเงื่ อ นไขรายวิ ช าที่
วิทยาลัยฯกาหนดไว้จานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้คือ
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
(3)
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
(3)
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม (3)
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
(3)
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
(3)
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ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
วิทยาลัยฯ กาหนดไว้ ดังนี้ คือ
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
(3) มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
(3) มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
(3) มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
หมวดภาษา
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
จน.172 ภาษาจีน 2
ภาษาฝรั่งเศส
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาญี่ปุ่น
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษารัสเซีย
รซ.171 ภาษารัสเชีย 1
รซ.172 ภาษารัสเชีย 2
ภาษาเยอรมัน
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1
สป.172 ภาษาสเปน 2
ภาษาเกาหลี
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
ภาษาเขมร
อซ.173 ภาษาเขมร 1

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) หมวดวิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น
ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
ปก.205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2
ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม
2.2) วิชาบังคับเลือก 24 หน่วยกิต (เลือก 2 ใน 3 สาขา)
สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

อซ.174 ภาษาเขมร 2
ภาษาพม่า
อซ.175 ภาษาพม่า 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
ภาษามลายู
อซ.177 ภาษามลายู 1
อซ.178 ภาษามลายู 2
ภาษาเวียดนาม
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
ภาษาลาว
อซ.181 ภาษาลาว 1
อซ.182 ภาษาลาว 2
ภาษาอินโดนีเซีย
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
ภต. 172 ภาษาต่างประเทศ 2
2) วิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

2.2) วิชาบังคับเลือก 30 หน่วยกิต (เลือก 2 ใน 3 สาขา)
สาขาปรัชญา
(3) ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
(3) ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
(3) ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

มคอ.2
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก

(3)

สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ปก.323 การเมืองโลก

(3)
(3)
(3)
(3)

สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
(3)
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
(3)
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
(3)
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์: จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน (3)
2.3) วิชาบังคับนอกคณะ 3 หน่วยกิต
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ

(3)

2.4) วิชาเลือก 27
หน่วยกิต
สาขาปรัชญา
ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น
(3)
ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้น
(3)
ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
(3)
ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
(3)
ปก.346 ปรัชญากฎหมาย
(3)
ปก.436 ความยุติธรรมระดับโลก
(3)
ปก.437 ปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3)
ปก.438 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
(3)
ปก.468 ปรัชญาสตรี
(3)
สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย(3)
ปก.348 การเมืองกับศาสนา
(3)
ปก.349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
(3)
ปก.356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
(3)
ปก.357 นโยบายสาธารณะ
(3)
ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
(3)
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น
(3)
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(3)
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
(3)
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
(3)
ปก.324 การเมืองโลก
(3)
ปก.325 สิทธิมนุษยชน
(3)
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
(3)
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
(3)
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
(3)
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
(3)
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
(3)
2.3) วิชาบังคับหมวดภาษา 9 หน่วยกิต
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
(3)
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
(3)
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ
(3)
2.4) วิชาเลือก 15
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา
ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
(3)
ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
(3)
ปก.348 ปรัชญากฎหมาย
(3)
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย(3)
ปก.356 การเมืองกับศาสนา
(3)
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
(3)
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
(3)
ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
(3)
ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
(3)
ปก.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3)
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
(3)
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
(3)
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3)
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
(3)
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
(3)
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (3)
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ปก.359 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปก.366 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
ปก.439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
สาขาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก.367 เศรษฐมิติพื้นฐาน
ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ปก.369 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปก.376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
ปก.379 การเงินเบื้องต้น
ปก.386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง
ปก.456 การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก.477 เศรษฐมิติขั้นกลาง
ปก.479 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
สาขาวิถีโลกศึกษา
ปก.387 ศิลปะกับสังคม
ปก.388 จีนร่วมสมัย
ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
ปก.396 การเมืองและเศรษฐกิจของอินเดียสมัยใหม่
ปก.397 อาเซียนศึกษา
ปก.398 บูรณาการยุโรป
ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
ปก.467 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
ปก.386 ศิลปะกับสังคม
ปก.387 จีนร่วมสมัย
ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย
ปก.396 อาเซียนศึกษา
ปก.397 บูรณาการยุโรป
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ปก.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง
ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
ปก.468 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
ปก.469 ปรัชญาสตรี
ปก.476 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปก.477 ปรัชญาสังคมศาสตร์
ปก.478 เศรษฐมิติขั้นกลาง
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเซียตะวันออกและเอเชียเฉียงใต้
ปก.486 ปรัชญาและภาพยนตร์

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ : จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน (3)

ปก.488 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรม
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน
ปก.499 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์
ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
2.5) ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2
3) เลือกเสรี

6 หน่วยกิต

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกปฏิบตั ิ 9 หน่วยกิต
(3) ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน
(3) ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2
3) เลือกเสรี 6 หน่วยกิต

(3)
(2)
(4)
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2557 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561
4.1 รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จานวน 17 วิชา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
1) วิชาศึกษาทั่วไป

มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
1) วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่

2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
2.2) วิชาบังคับเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
2.3) วิชาบังคับนอกคณะ
2.4) วิชาเลือก
-

2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
2.2) วิชาบังคับเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
2.3) วิชาบังคับด้านภาษา
2.4) วิชาเลือก
-

3) เลือกเสรี

3) เลือกเสรี

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา

6 หน่วยกิต

สรุปการเปลี่ยนแปลง

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

6 หน่วยกิต
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4.2 รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง จานวน 59 วิชา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
1) วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก.204 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

มธ.101 โลก, อาเซียน, ไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้น

เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย

2.2) วิชาบังคับเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.336 ญาณวิทยาเบื้องต้น
ปก.337 อภิปรัชญาเบื้องต้น
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ปก.323 การเมืองโลก
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ปก.367 เศรษฐมิติพื้นฐาน
ปก.376 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

2.2) วิชาบังคับเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น

2.3) วิชาบังคับนอกคณะ
ปก.205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1
ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2

2.3) วิชาบังคับหมวดภาษา
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ปก.324 การเมืองโลก
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชา/
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายจากวิชาเลือกมาเป็น
บังคับเลือก/เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายไปวิชาเลือก/เปลี่ยนรหัส
วิชา
ย้ายมาจากวิชาบังคับ/เปลี่ยน
รหัส/ชือ่ วิชา
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)

2.4) วิชาเลือก
สาขาปรัชญา
ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
ปก.339 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
ปก.346 ปรัชญากฎหมาย
ปก.436 ความยุติธรรมระดับโลก
ปก.438 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
ปก.468 ปรัชญาสตรี
สาขาการเมืองและกฎหมาย
ปก.347 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ปก.348 การเมืองกับศาสนา
ปก.349 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
ปก.356 ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม

2.4) วิชาเลือก
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา
ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ
ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่
ปก.348 ปรัชญากฎหมาย
ปก.399 ความยุติธรรมระดับโลก
ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา
ปก.469 ปรัชญาสตรี

ปก.357 นโยบายสาธารณะ

ปก.359 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ

ปก.358 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
ปก.359 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปก.366 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
ปก.399 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
ปก.439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุ ม ทางสั งคม การเมื อ ง และ
เศรษฐกิจ
ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง
สาขาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา

ปก.366 การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การ
ปก.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม่
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ
ปก.447 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุ ม ทางสั งคม การเมื อ ง และ
เศรษฐกิจ
ปก.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง

ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ปก.356 การเมืองกับศาสนา
ปก.357 ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน
ปก.358 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

ปก.368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ปก.369 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปก.377 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
ปก.386 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคม
ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง

ปก.379 เศรษฐศาสตร์สถาบันพื้นฐาน
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคม
ปก.457 การพัฒนาชนบทและเมือง

ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย

ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย

สรุปการเปลี่ยนแปลง
คาอธิบาย

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายไปวิชาบังคับเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายไปวิชาบังคับเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย/เปลี่ยนรหัส
วิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
ตะวันออก
ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก.477 เศรษฐมิติขั้นกลาง
ปก.479 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
ตะวันออก
ปก.459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
ปก.478 เศรษฐมิติขั้นกลาง
ปก.498 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน

สาขาวิถีโลกศึกษา
ปก.387 ศิลปะกับสังคม
ปก.388 จีนร่วมสมัย
ปก.389 ญี่ปุ่นร่วมสมัย

ปก.386 ศิลปะกับสังคม
ปก.387 จีนร่วมสมัย
ปก.388 ญี่ปุ่นร่วมสมัย

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย/เปลี่ยนรหัส
วิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่นน
คาอธิบายรายวิชา
ปก.396 การเมืองและเศรษฐกิจของอินเดียสมัยใหม่
ปก.389 อินเดียร่วมสมัย
เปลี่ยนชื่อวิชา/เปลี่ยน
คาอธิบาย
ปก.397 อาเซียนศึกษา
ปก.396 อาเซียนศึกษา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.398 บูรณาการยุโรป
ปก.397 บูรณาการยุโรป
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.459 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
ปก.466 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านสิทธิมนุษยชน
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.467 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
ปก.468 สัมมนาประเด็นสาคัญระดับโลก
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ : จากสมิธ ปก.487 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ : จากสมิธ ย้ายจากวิชาบังคับมาเป็นวิชา
ถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบัน
เลือก/เปลี่ยนรหัสวิชา
ปก.469 สัม มนาหั วข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษ ย์ ปก.476 สัม มนาหั วข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษ ย์
ศาสตร์
ศาสตร์
ปก.478 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออก
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออก
2.5) ภาคนิพนธ์
ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม

2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกปฏิบัติ
ปก.500 การฝึกปฎิบัติงาน

ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2

ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา/เปลี่ยนชื่อ
วิชา/เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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มคอ.2
4.3 รายวิชาที่มีการตัดออก/เปิดรายวิชาใหม่ จานวน 56 วิชา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)
1) วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่น 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่น 2
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
รซ.172 ภาษารัสเชีย 2
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
สป.171 ภาษาสเปน 1
สป.172 ภาษาสเปน 2
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
อซ.173 ภาษาเขมร 1
อซ.174 ภาษาเขมร 2
อซ.175 ภาษาพม่า 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
อซ.177 ภาษามลายู 1
อซง178 ภาษามลายู 2
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
อซ.181 ภาษาลาว 1
อซ.182 ภาษาลาว 2

เปิดใหม่
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มคอ.2
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม)

หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม่)
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
จน.171 ภาษาจีน 1
จน.172 ภาษาจีน 2

สรุปการเปลี่ยนแปลง

2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์
2.2) วิชาบังคับเลือก
ปก.325 สิทธิมนุษยชน
ปก.488 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
ปก.489 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรรม
ปก.496 ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
ปก.497 ปรัชญาและวิธีวิทยาการเชิงคุณภาพ
ปก.546 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์
ปก.457 เศรษฐศาสตร์เมือง
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
2.3) วิชาบังคับนอกคณะ
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ

เปิดใหม่

เปลี่ยนรหัส/ชื่อวิชา/เปลี่ยน
คาอธิบาย

ภาคผนวก 5 แนบสาเนาเอกสารต่อไปนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ. 2560
5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
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