รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Thai Studies (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา)
ชื่อย่ อ ศศ.บ. (ไทยศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Thai Studies)
ชื่อย่ อ B.A. (Thai Studies)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
135 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรเปิ ดใหม่ พ.ศ. 2559
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมือ่ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ได้ รับอนุมตั /ิ
เห็นชอบหลักสู ตรจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่
1/2559 เมือ่ วันที่
11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงานและองค์ กรทีใ่ ช้ ความรู้ ด้านไทยและอาเซียนศึกษาหรือจีนศึกษาหรืออินเดียศึกษา ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานทูต และองค์ กรระหว่ างประเทศ โดยเฉพาะองค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ องกับอาเซียน
8.2 พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้ านต่ างๆ เช่ น ธุรกิจการท่ องเทีย่ ว การโรงแรมการบิน สิ่งพิมพ์
สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์
8.3 ครู /อาจารย์ สอนไทย และอาเซียนศึกษา ด้ าน สังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองของ อาเซียน
8.4 นักแปล ล่ าม นักเขียน คอลัมนิสต์
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการเป็ นประเทศสมาชิ ก ที่ส าคัญ ของประชาคมอาเซี ย นหรื อ AC ที่จะเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2558แล้ ว
ประเทศไทยยังตั้งอยู่ในตาแหน่ งกลางระหว่ างจีน กับอินเดียซึ่งเป็ นที่คาดหมายกันว่ าจะเป็ นประเทศผู้นาของ Asian Century ซึ่ง
กาลังเกิดขึน้ อยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่ าวนีม้ คี วามสาคัญต่ อการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก และทาให้ วทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
นามาพิจารณาประกอบการวางแผนหลักสู ตรไทยศึกษา และได้ สร้ างเป็ นหลักสู ตรไทยศึกษาควบอาเซียนศึกษา หรือ ควบจีนศึกษา
หรือ ควบอินเดียศึกษา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ พจิ ารณาเห็นว่ าพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม ของไทย ในอนาคต
จะมีความสัมพันธ์ อย่ างใกล้ ชิดกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน หรือ AC ซึ่งจะเริ่มมีขนึ้ ในปี พ.ศ. 2558 นี้

12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คานึงถึงเรื่องความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรมของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็ นหลัก บัณฑิตของหลักสู ตรนีน้ อกจากจะมีความรู้ เกี่ยวกับไทย-อาเซียนอย่ างลุ่ม
ลึกและรอบด้ านแล้ วยังเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่ างๆ ของไทยและประชาคมอาเซียนหรือจีนหรือ
อินเดียได้ อกี ด้ วย หลักสู ตรกาหนดให้ มีการฝึ กงานในหน่ วยงานของรัฐ/เอกชน และเขียนรายงานผลการศึกษามีความยาวไม่ ต่ากว่ า
3000 คา
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบัณฑิตทีม่ มี าตรฐานเป็ นสากลและเป็ นทีต่ ้ องการของสังคม
12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิ งวิชาการระหว่ างอาจารย์ และนักศึกษากับสถาบันอื่นทั้งในและต่ างประเทศ เพื่อ
ขยายองค์ ความรู้ ของทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
12.2.3 ผลิตผลงานวิจยั เผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อ
ส่ งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของไทยหรือชาติอาเซียน
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
วิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาหลักสู ตรนานาชาติจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึ กษาต่ างชาติใน
โครงการแลกเปลี่ยนตามข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่ างมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่
วิทยาลัยเปิ ดสอนจาก 3 กลุ่มวิชาได้ แก่ กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา กลุ่มวิชาจีนศึกษา และกลุ่มวิชาอินเดียศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาทีอ่ นุญาตให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืน่ มาเรียนนั้น อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อนจะมีการวางแผน
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาแบบเรี ยน และกลยุทธ์ การสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผลให้ เหมาะสมกับนักศึ กษา
เหล่ านั้น

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นผู้ที่มีความรอบรู้ เกี่ยวกับ ไทย และอาเซี ยนหรือจีนหรืออินเดีย ในด้ านต่ างๆทั้งสั งคม เศรษฐกิจ
การเมือง ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และ ภาษา และเป็ นผู้มคี วามสามารถในการทาวิจยั เพือ่ แก้ ปัญหาสังคม
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรไทยศึกษา มีความสาคัญมากต่ อการสร้ าง การพัฒนาองค์ ความรู้ ความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ เหล่ านี้ และการ
เตรี ยมคน และสั งคมให้ พร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่กาลังเกิดขึ้น และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บยุคที่เอซี ย และเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับ Asian Century ซึ่งกาลังเข้ ามาแทนที่ American Century ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ซึ่งกาลังจะ
เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 นีม้ ีความสาคัญต่ อตลาดการค้ าและเศรษฐกิจโลกมาก และประเทศไทยซึ่งอยู่ตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ น
เสมือนประตูสู่ อาเซียน/ จีน/ อินเดีย จึงควรต้ องเป็ นผู้นาและเป็ นศู นย์ กลางการศึกษาเกีย่ วกับไทยและอาเซียน/จีน/อินเดีย
1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรอบรู้ เกีย่ วกับสังคม และ วัฒนธรรมประเทศไทย
2) มีความรอบรู้ด้านไทย และ อาเซียนศึกษา/จีนศึกษา/อินเดียศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ ความรู้ ด้านการเมือง - ความ
มัน่ คง เศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
3) สามารถศึกษาวิจยั และสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ด้านอาเซียนศึกษา/จีนศึกษา/อินเดียศึกษา ได้ โดยเอกเทศ
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ า
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับจนถึงวันทีย่ นื่ ใบสมัคร
2.1) มีผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึน้ ไป หรือ
2.2) มีผลการสอบ TOEFL แบบ IBT (Internet-based test) 61 คะแนนขึน้ ไป หรือ CBT (Computer-based
test) 173 คะแนน หรือแบบ PBT (Paper-based test) 500 คะแนนขึน้ ไป หรือ
2.3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึน้ ไป
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ผู้สมัครทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้ อ 2.2 จะต้ องสอบคัดเลือก ดังนี้
1. สอบข้ อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์
2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ) ฝึ กงาน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และ ข้ อ 15
2) หลั ก เกณฑ์ การลงทะเบี ย นเรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
69
หน่ วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
36
หน่ วยกิต
2.1.2) กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
24
หน่ วยกิต
2.1.3) ฝึ กงาน
6
หน่ วยกิต
2.1.4) รายงานผลการฝึ กงาน
3
หน่ วยกิต
2.2) วิชาบังคับเลือก
24
หน่ วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
24
หน่ วยกิต หรือ
2.2.2) กลุ่มวิชาจีนศึกษา
24
หน่ วยกิต หรือ
2.2.3) กลุ่มวิชาอินเดียศึกษา
24
หน่ วยกิต
2.3) วิชาเลือก
6
หน่ วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ ทศ./ THS
หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชา ไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0 - 4 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5 - 9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0 - 3 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาไทย
เลข 4 - 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
เลข 7 - 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาอาเซียนศึกษา
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการศึกษาหัวข้ อเฉพาะ/ การศึกษาเอกเทศ

เลขหลักร้ อย
เลข 1 - 2 หมายถึง รายวิชาระดับต้ น
เลข 3
หมายถึง รายวิชาระดับกลาง
เลข 4
หมายถึง รายวิชาระดับสู ง
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทั่วไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
1) หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
มธ. 101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
2) หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
3) หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ. 103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
4) หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ไม่ นับหน่ วยกิต
TU 050 English Skill Development
มธ. 104 การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
มธ. 106 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
หมายเหตุ : กรณีเป็ นนักศึกษาต่ างชาติจะต้ องศึกษารายวิชา ปพ. 100 ภาษาไทยระดับต้น และ ปพ. 101 ภาษาไทยระดับกลาง โดยไม่
นับหน่ วยกิต

ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาต้ องเลือก 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
TU 117 Development of the Modern World
มธ. 124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
อซ. 125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
AS 125 Introduction to ASEAN
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทศ. 110 การเขียน 1
THS 110 Writing 1
ทศ. 200 การอ่ าน 1
THS 200 Reading 1
ทศ. 201 การอ่ านงานวิชาการ 1
THS 201 Reading Academic Texts 1
ทศ. 211 การเขียน เชิงวิชาการ
THS 211 Academic writing
ทศ. 301 การอ่ านวิเคราะห์ วิจารณ์ งานวิชาการ
THS 301 Critical Academic Reading
ทศ. 311 การเขียนรายงานวิจยั 1
THS 311 Research Report Writing
ทศ. 322 การพูดเสนอผลงานวิจยั 1
THS 322 Oral Research Presentation 1
ทศ. 422 การเขียนรายงานวิจยั 2
THS 422 Research Report Writing 2
ทศ. 423 การพูดเสนอผลงานวิจยั 2
THS 423 Oral Research Presentation 2
ทศ. 434 การพูดวิจารณ์ งานวิจยั
THS 434 Oral Research Critique
ทศ. 436 อิทธิพลภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย
THS 436 Foreign Influences in Thai
ทศ. 437 ภาษาไทยในบริบทของสังคม
THS 437 Thai in Social Contexts

69
36

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

99
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
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)

2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย
ทศ. 241 ประวัตศิ าสตร์ ไทย
THS 241 History of Thailand
ทศ. 343 สังคมและวัฒนธรรมไทย
THS 343 Society and Culture of Thailand
ทศ. 345 กลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย
THS 345 Ethnic Groups of Thailand
ทศ. 351 พุทธศาสนาในประเทศไทย
THS 351 Buddhism in Thailand
ทศ. 353 การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
THS 353 Social and Economic Development in Thailand
ทศ. 360 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้ านสังคมศาสตร์
THS 360 Social Science Research Method
ทศ. 373 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
THS 373 Thailand in an International Arena
ทศ. 374 การเมืองไทย
THS 374 Thai Politics
2.1.3 ฝึ กงาน
ทศ. 491 ฝึ กงาน
THS 491 Internship
2.1.4 รายงานผลการฝึ กงาน
ทศ. 492 รายงานผลการฝึ กงาน
THS 492 Internship Report

24

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6

หน่ วยกิต
6 (0-18-3)
3

หน่ วยกิต
3 (0-9-3)

2.2) วิชาบังคับเลือก
24 หน่ วยกิต
(เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)
2.2.1 อาเซียนศึกษา
(24 หน่ วยกิต)
ทศ. 271 การพัฒนาของประเทศภาคพืน้ ทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
THS 271 Development of Mainland Southeast Asia Countries
ทศ. 272 การพัฒนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
THS 272 Development of Southeast Asia
ทศ. 273 การพัฒนาของประเทศภาคพืน้ สมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
THS 273 Development of Maritime Southeast Asia Countries
ทศ. 371 สรรพวัฒนธรรมในอาเซียน
3 (3-0-6)
THS 371 Multiculturalism in ASEAN
ทศ. 381 ความร่ วมมือทางการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียน
3 (3-0-6)
THS 381 Political-Security Cooperation in ASEAN

ทศ. 382
THS 382
ทศ. 383
THS 383
ทศ. 496
THS 496
ป. 255
HS 255
ปพ. 220
PD 220
ปพ. 327
PD 327
ปพ. 328
PD 328
ปพ. 346
PD 346
ปพ. 378
PD 378
ปพ.465
PD 465
ม. 335
AN 335

อดศ.240
IDS 240
อดศ. 241
IDS 241
อดศ. 243
IDS 243
อดศ. 244
IDS 244
อดศ. 247
IDS 247
อดศ. 252
IDS 252

ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
Economic Cooperation in ASEAN
ความร่ วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
Socio-Cultural Cooperation in ASEAN
สัมมนาประเด็นร่ วมสมัยในอาเซียน
Seminar on Current Issues in ASEAN
2.2.2 จีนศึกษา
24
ประวัตศิ าสตร์ จนี
History of China
อารยธรรมจีน
Chinese Civilization
ชุมชนจีนโพ้ นทะเล
Chinese Overseas Society
ภูมปิ ัญญาจีน
Chinese Wisdom
มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
Chinese Business Etiquette and Culture
คอมพิวเตอร์ และศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
Chinese Calligraphy and Computer
สัมมนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน
Seminar in Thai-Chinese Relations
สังคมและวัฒนธรรมจีน
Society and Culture in Modern China

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่ วยกิต

2.2.3 อินเดียศึกษา
24
หน่ วยกิต (เลือกศึกษา 8 วิชา จากวิชาต่ อไปนี)้
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
Indian History 1
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
Indian History 2
วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
Culture and Society of India 1
วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
Culture and Society of India 2
สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
Mass Media in Indian Society
ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและการเมืองของอินเดีย
Social and Political Geography of India

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)

อดศ. 260
IDS 260
อดศ. 330
IDS 330
อดศ. 331
IDS 331
อดศ. 344
IDS 344

การเมืองและการปกครองของอินเดีย
Politics and Government of India
ชาวอินเดียพลัดถิน่
Indian Diaspora
ปรัชญาอินเดีย
Indian Philosophy
ศาสนาในอินเดีย
Religions in India

2.3) วิชาเลือก
6
หน่ วยกิต (เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาต่ อไปนี)้
ทศ. 263 ดนตรีสุนทรียะ
THS 263 Music Appreciation
ทศ. 277 สื่อสารมวลชนและธุรกิจบันเทิงในอาเซียน
THS 277 Media and Entertainment in ASEAN
ทศ. 283 นาฏศิลป์ ไทย
THS 283 Thai Dance
ทศ. 284 การครัวไทย
THS 284 Thai Cuisine
ทศ. 293 การนวดแบบไทย
THS 293 Thai Massage
ทศ. 346 ประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษาไทยและกลุ่มชนผู้พูดภาษาไทย
THS 346 History of the Thai Language and its Speakers
ทศ. 352 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
THS 352 Islam in Thailand
ทศ. 361 ประวัตศิ าสตร์ ไทยสมัยใหม่
THS 361 Modern Thai History
ทศ. 363 วรรณกรรมไทยร่ วมสมัย
THS 363 Contemporary Thai Literature (in translation)
ทศ. 384 ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย
THS 384 Art and Architecture of Thailand
ทศ. 393 การแพทย์ แผนไทย
THS 393 Thai Traditional Medicine
ทศ. 400 สัมมนาไทยศึกษา
THS 400 Seminar on Thai studies
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสู ตรนานาชาติอนื่ ทีม่ สี อนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ. 100 พลเมืองกันความรับผิดชอบต่ อสังคม
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย
มธ. 102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
มธ. 104 การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
มธ. 106 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญา
มธ. 103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
อซ. 125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับพัฒนาการของอาเซียน
ทศ. 110 การเขียน 1
ทศ. 200 การอ่ าน 1
รวม
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ทศ. 201 การอ่ านงานวิชาการ 1
ทศ. 211 การเขียนเชิงวิชาการ
ทศ. 241 ประวัตศิ าสตร์ ไทย
ทศ. 351 พุทธศาสนาในประเทศไทย
ทศ. 343 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ทศ. 345 กลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ทศ. 311 การเขียนรายงานวิจยั 1
ทศ. 322 การพูดเสนอผลงานวิจยั 1
ทศ. 301 การอ่ านวิเคราะห์ วิจารณ์ งานวิชาการ
ทศ. 374 การเมืองไทย
XX. XXX วิชาบังคับเลือก
XX. XXX วิชาบังคับเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ทศ. 360 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้ านสังคมศาสตร์
ทศ. 373 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
ทศ. 353 การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
ทศ. 422 การเขียนรายงานวิจยั 2
ทศ. 423 การพูดเสนอผลงานวิจยั 2
ทศ. 434 การพูดวิจารณ์ งานวิจยั
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ทศ. 436 อิทธิพลภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย
ทศ. 437 ภาษาไทยในบริบทของสังคม
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3

XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
รวม

3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
XX. XXX วิชาเลือก (เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา)
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ทศ. 491 ฝึ กงาน
ทศ. 492 รายงานผลการฝึ กงาน
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
6
3
9

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มธ. 100
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100
Civic Education
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้ าที่ความรับผิดชอบของการเป็ นสมาชิ กที่ดีของสั งคมในฐานะพลเมืองโลก
ผ่ านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่ น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่ างๆ ดูงานเป็ นต้ น โดยนักศึกษา
จะต้ องจัดทาโครงการรณรงค์ เพือ่ ให้ เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลีย่ นแปลงในประเด็นทีส่ นใจ
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
TU 101

โลก, อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ผ่ านการอภิปรายและยกตั วอย่ างสถานการณ์ หรื อ
บุคคลทีไ่ ด้ รับความสนใจ เพือ่ ให้ เกิดมุมมองต่ อความหลากหลายและเข้ าใจความซับซ้ อนที่สัมพันธ์ กันทั้งโลก
มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้ าทายกรอบความเชื่ อเดิมและเปิ ดโลกทัศน์ ใหม่ ให้
กว้ างขวางขึน้
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 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.

มธ. 102
TU 102

ทักษะชีวติ ทางสังคม
3 (3-0-6)
Social Life Skills
การดู แลสุ ขภาพตนเองแบบองค์ รวม ทั้ งทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สั งคม และจิ ต วิ ญ ญาณ
ซึ่ ง เป็ นทั ก ษะส าคั ญ ที่จ ะช่ วยให้ ป ระสบความส าเร็ จ และใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมอย่ า งเป็ นสุ ข ด้ ว ยการพั ฒ นา
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพทางกาย การจัดการความเครียด การสร้ างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้ าใจ
ตนเองและการปรั บ ตัวเมื่อเผชิ ญ กับ ปั ญ หาทางด้ านจิตใจ อารมณ์ และสั ง คม การเข้ าใจความหมายของ
สุ นทรียศาสตร์ การได้ รับประสบการณ์ และความซาบซึ้งในความสั มพันธ์ ระหว่ างศิ ลปะกับมนุษย์ ในแขนง
ต่ างๆ ทั้งทัศนศิลป์ 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.
มธ.103
TU 103

ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
Life and Sustainability
การดาเนินชี วิตอย่ างเท่ าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ าใจความสั มพันธ์ ระหว่ างพลวัต ของธรรมชาติ
มนุ ษ ย์ และสรรพสิ่ ง ทั้ง สิ่ ง แวดล้ อมสรรสร้ าง การใช้ พลัง งาน เศรษฐกิจ สั ง คมในความขัด แย้ ง และการ
แปรเปลีย่ น ตลอดจนองค์ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ทีน่ าไปสู่ การปรับเปลีย่ นวิถีชีวติ สู่ ความยัง่ ยืน
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 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.

มธ. 050
TU 050

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Skill Development
ไม่ นับหน่ วย
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้ น ได้ แก่ การฟั ง การพูด การอ่ าน การเขียน เชิ งบู รณาการ เพื่อเป็ น
กิต
พืน้ ฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ อไป
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
TU 104

การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณผ่ านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ และการประเมินค่ า
พัฒนาทักษะการอ่ านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลทีน่ าไปสู่ ข้อสรุ ปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียน แสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผลและการเขียน
เชิ งวิชาการ รู้ จักถ่ ายทอดความคิดและเชื่ อ มโยงข้ อมู ลเข้ ากับมุ ม มองของตนเอง รวมถึ ง สามารถอ้ างอิง
หลักฐานและข้ อมูลมาใช้ ในการสร้ างสรรค์ งานเขียนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
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
TU 105

ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่ าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้ นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็ น และการอ่ าน เพื่อทาความเข้ าใจเนื้อ หาวิชาการในศาสตร์ ต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ อ งกับ วิช าชี พของ
นักศึกษา
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.

ม.ธ. 106
TU 106

ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่ างสร้ างสรรค์ โดยมีการคิดเชิ งวิพากษ์ เป็ นองค์ ประกอบสาคัญ และการสื่ อสารความคิด
ดังกล่ าวให้ เกิดผลสั มฤทธิ์อย่ างเหมาะสมตามบริ บทสั งคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้ อม ทั้งในระดับบุคคล
องค์ กร 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.

มธ. 113
TU 113

ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรั ชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่ อมนุษย์ ในแง่ ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชี วิตเพื่อให้
นักศึ กษารู้ จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่ างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ ความรู้
ความเข้ าใจในการศึกษาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการดารงชีวติ ร่ วมกับผู้อนื่ ในสังคม
Philosophical and religious concepts affecting man’s attitudes, morality, and ways of life. This course
seeks to stimulate critical thinking through
students’ analysis of diverse phenomena. This
understanding can then be applied in social situations.

มธ. 117
TU 117

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้ นความสั มพันธ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง สั งคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ นพืน้ ฐานแห่ งการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเข้ าสู่ สมัยใหม่
The development of world societies from 1500 A.D. to the present, emphasizing linkages between
economy, politics, administration, culture, and science and technology as the foundation for a
transformation to the modern world.

มธ. 124
TU 124

สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานีเ้ ป็ นการศึกษาทางด้ านสั งคมศาสตร์
แล้ วนาสู่ การวิเคราะห์ ววิ ฒ
ั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในภาพกว้ างของโลกและของประเทศไทย
โดยเน้ นให้ เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันทีม่ ตี ่ อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide quidelines 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.

อซ. 125
AS 125

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
Introduction to ASEAN
ประวัติข องการก่ อตั้ง และเป้ าหมายของอาเซี ย น ตลอดจนภาพรวมด้ า นสั ง คม การเมือ ง การปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบือ้ งต้ น ของประเทศต่ างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกอาเซียน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community.It includes the
overview of ASEAN countries in social, political, economic, cultural and ideological aspects.

1) วิชาบังคับ 60 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย 36 หน่ วยกิต
ทศ. 110
การเขียน 1
3 (3-0-6)
THS 110
Writing 1
หลัก การพื้นฐานและเทคนิ คการเขีย นบรรยายอธิ บายให้ เ หตุ ผลโน้ ม น้ า วและการวิเ คราะห์ ข้ อเขีย น
บรรยาย อธิบายและโน้ มน้ าว
Fundamentals and techniques of written expository and persuasive composition. Analysis of
literary, exposition, and persuasive texts.
ทศ. 200
THS 200

การอ่ าน 1
3 (3-0-6)
Reading 1
เทคนิคการอ่ าน การอ่ านสารวจ การหาประเด็นสาคัญของเรื่อง การจับประเด็นหลักและประเด็นรองและ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเด็น การสรุปย่ อเรื่องทีอ่ ่ าน
Reading techniques, surveying the text, finding the main points and their relation, finding the
subsidiary points and their relations, summarizing text.

ทศ. 201
THS 201

การอ่ านงานวิชาการ 1
3 (3-0-6)
Reading Academic Texts 1
เทคนิคการอ่ านตาราวิชาการ สารวจโครงสร้ างของเรื่อง ค้ นหาจุดมุ่งหมายของผู้เขียน แยกแยะระหว่ าง
ข้ อมูลและความเห็นของผู้เขียน วิจารณ์ และประเมินความเห็นและหลักฐานของผู้เขียน
Academic text reading techniques, surveying the text structure, recognizing the author’s
purpose, differentiating between facts and author’s opinions, questioning the author’s
assumptions and unsupported claims, evaluating the author’s evidences.

ทศ. 211
THS 211

การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic writing
การเขียนประโยคประเด็นสาคัญของเรื่อง การเขียนให้ มีความเชื่อมโยงสั มพันธ์ ระหว่ างคานา หลักฐาน
อ้ างอิ ง และค าสรุ ป การใช้ ข้ อมู ล หลั ก ฐาน การอนุ มาน และการประเมิ น ประเด็ น ต่ างๆ
ของเรื่อง
Thesis statement, transitions and relatedness between introduction, evidential supports and
conclusion, uses of information, evidences, deduction, and evaluation.

ทศ. 301
THS 301

การอ่ านวิเคราะห์ วิจารณ์ งานวิชาการ
3 (3-0-6)
Critical Academic Reading
อ่ านจับประเด็นหลักของเรื่ องวิชาการ วิเคราะห์ ภาษาทั้งการใช้ ถ้อยคา สานวน โครงสร้ างและรู ปแบบ
การเขียน เขียนสรุ ปประเด็นสาคัญของเรื่อง แสดงความเห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วยกับเรื่องที่อ่าน แสดงการ
อนุมานเรื่องเสนอบทวิเคราะห์ วจิ ารณ์ ต่อทีป่ ระชุม
Finding the main points of text, analyze the structure, vocabulary, expressions and style of the
text. Writing the summary, the main points, the deduction, and the evaluation of the text.
Present the analysis.

ทศ. 311
THS 311

การเขียนรายงานวิจยั 1
3 (3-0-6)
Research Report Writing
ขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการตั้งแต่ การร่ าง การแก้ ไขปรั บปรุ ง การพิสูจน์ อักษร การใช้ คาศั พท์
เทคนิคเฉพาะวิชาและใช้ รูปประโยคทีแ่ สดงความคิดทีซ่ ับซ้ อน
Steps in writing research report including draft, rewrite, editing, technical vocabulary, formal
style. Abstract or executive summary. Presentation of information and analytical thinking.

ทศ. 322
THS 322

การพูดเสนอผลงานวิจยั 1
3 (3-0-6)
Oral Research Presentation 1
เป็ นการพูดเสนอเรื่องทีไ่ ด้ ศึกษาค้ นคว้ า และเขียนมาแล้ ว เรื่องที่เสนอต้ องมีประโยคแสดงความคิดหลัก
ของงานทีต่ ้ องพิสูจน์ (thesis statement) เรื่องทีเ่ สนอมีคานา เนือ้ เรื่อง และบทสรุป
Oral presentation of research results from written report. The presentation must have thesis
statement, introduction, information and details of research results, and conclusion.

ทศ. 422
THS 422

การเขียนรายงานวิจยั 2
3 (3-0-6)
Research Report Writing 2
เป็ นการประยุกต์ ข้นั ตอนการเขียนรายงานวิจยั เขียนรายงานวิจยั 1 เรื่อง เนือ้ หาแสดงความรู้ ความเข้ าใจ
ขั้นตอนการวิจยั การค้ นคว้ า การอ้ างอิง การพิสูจน์ ความคิดหลักของเรื่อง (thesis statement) รายงาน
ต้ องมีคานา ข้ อมูล คาอธิบาย ผลการวิจยั และบทสรุป
Research report writing, demonstrating steps in researching, including research methods,
referencing, proving the thesis statement. The report must have introduction, information,
explanation, and the results of the research, and conclusion.

ทศ. 423
THS 423

การพูดเสนอผลงานวิจยั 2
3 (3-0-6)
Oral Research Presentation 2
เป็ นการพูดเสนอเรื่องทีไ่ ด้ ศึกษาค้ นคว้ า และเขียนมาแล้ ว และได้ แก้ ไขปรับปรุ งหลังจากได้ รับคาแนะนา
จากทีป่ ระชุม
Oral presentation of research results from rewritten research report after the first presentation.

ทศ. 434
THS 434

การพูดวิจารณ์ งานวิจยั
3 (3-0-6)
Oral Research Critique
หลักการการวิจารณ์ งานวิจยั การประเมินคาถามในการวิจยั สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างประชาการกับประเด็นการวิจยั การเลือกตัวแปร รู ปแบบการวิจยั วิธีการ
วิเคราะห์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล ไปจนถึงการอภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
Priciples of research critique, assessments of research question, hypothesis, literature review,
links between sample and research question, research design, research methodology, theoretical
framework, data gathering and their analysis, conclusion, and recommendations.

ทศ. 436
THS 436

อิทธิพลภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย
Foreign Influences in Thai
คายืมจากภาษาจีน เวียดนาม เขมร บาลี อังกฤษ ทีเ่ ข้ าสู่ ภาษาไทยตั้งแต่ สมัยก่อนสุ โขทัย จนถึงปัจจุบัน
ภาษาไทยในบริบทของสังคม
Developments of Chinese, Vietnamese, Khmer, Pali, and English loanwords in Thai from PreSukhotai periods to the present.

ทศ. 437
THS 437

ภาษาไทยในบริบทของสังคม
3 (3-0-6)
Thai in Social Contexts
เสียง คาศัพท์ สานวน และรู ปประโยคทีแ่ ตกต่ างกันของภาษาไทยในบริบททางสังคมต่ างๆ
Sociological aspects of the sounds, vocabulary, expressions, sentence structures, and discourse
structures of the Thai language.

กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย 24 หน่ วยกิต
ทศ. 241
ประวัตศิ าสตร์ ไทย
THS 241
History of Thailand
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย พร้ อมทั้งการพัฒนาประเทศในยุคต่ างๆ
Historical dimension of Thai politics, economics, socio-cultural contexts, and social
developments.

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ทศ. 343
THS 343

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Society and Culture of Thailand
สั งคมและวัฒนธรรมไทยในแง่ มุมต่ างๆ จากตัวอย่ างงานวิจัยของนักวิชาการทางสั งคมศาสตร์ ท้ังไทย
และต่ างประเทศ โดยเน้ นการศึกษาอย่ างวิพากษ์ วจิ ารณ์ และการวิเคราะห์
Thai society and culture as investigated in diverse aspects, using case studies from various
researches by Thai and international academics, emphasizing analytical and critical approaches.

ทศ. 345
THS 345

กลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Ethnic Groups of Thailand
ความเป็ นมา วัฒนธรรม รู ปแบบสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่ น ชาวเขา ชาวมุสลิม ชาวจีน เป็ นต้ น มีการศึกษานอกสถานที่
The history, culture, social structures, relationships and cultural integration of ethnic groups in
Thailand such as the hill tribes, Muslims, and Chinese in Thailand. Field study included.

ทศ. 351
THS 351

พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Buddhism in Thailand
สถาบันพุทธศาสนาในประเทศไทย เช่ น นิกาย การรวมกลุ่ม สมาคมของฆราวาสที่นับถือพุทธศาสนา
และกิจกรรมทางศาสนา โครงสร้ างในสถาบัน ตลอดจนการดาเนินงานและหน้ าที่ของสถาบันศาสนาใน
สังคมไทย
An investigation of Buddhist institutions in Thailand such as sects, organizations of Buddhists,
practices as well as functions and roles of various Thai religious institutions.

ทศ. 353
THS 353

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Social and Economic Development in Thailand
การพัฒนาสั งคมและเศรษฐกิจของไทย ในแง่ ความหมาย แนวความคิด และแนวทางที่แตกต่ างกัน เช่ น
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่ าง การพัฒนาในชนบทกับในเมือง การพัฒนาโดยชุ มชน การพัฒนาแบบ
มี ส่ วนร่ วม และการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น โดยศึ ก ษาช่ องว่ า งระหว่ า งชนบทกั บ เมื อ ง บทบาทและ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างชุ มชนกับองค์ กรอิสระ กับรัฐบาลและภาคธุรกิจ อาจเน้ นรู ปแบบการพัฒนาที่ให้
ความสาคัญกับประชาธิ ปไตย ความหลากหลาย ความยั่งยืน และการปกครองตนเอง โดยศึ กษาจาก
สถานการณ์ ทเี่ กีย่ วกับการศึกษา การฟื้ นฟูชุมชน สาธารณสุ ขหรือเศรษฐกิจ

An exploration of multiple meanings, concepts and practices of social and economic development
in Thailand e.g. rural vs. urban development, community-based development, participatory
development, and sustainable development, through the gap between rural and urban
development, the role of community members and civil organizations and their relations to the
government and businesses. Possible emphasis on development that values democracy, diversity,
sustainability, and self-governance, drawing from lessons learned from community-based
initiatives involving education, community revitalization, public health, or economic issues.
ทศ. 360
THS 360

ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้ านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Social Science Research Method
หลักการ ความคิดพืน้ ฐาน และวิธีการ/เทคนิคที่ใช้ ในการวิจัยด้ านสั งคมศาสตร์ การสื บค้ นข้ อมูล การ
ออกแบบวิจยั การเก็บข้ อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และการประเมินผลการวิจยั
Basic principles, philosophy, and techniques of social science research, research design, data
collection methods – quantitative and qualitative, and evaluation of research results.

ทศ. 373
THS 373

ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
3 (3-0-6)
Thailand in an International Arena
บทบาทของประเทศไทยในด้ านการระหว่ างประเทศในแง่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร นโยบาย
ระหว่ างประเทศ ปัจจัยและแนวทางในการกาหนดและดาเนินการตามนโยบายระหว่ างประเทศ รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของการดาเนินการตามนโยบายดังกล่ าว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เรื่องทีก่ าลังเป็ นประเด็นสาคัญๆ ในโลก
Thailand’s role in international relations in the social, economic, political and military
dimensions, foreign policy patterns and determinants, policy implementation, outcome and
impact, analysis of foreign policy-making in light of emerging world issues.

ทศ. 374
THS 374

การเมืองไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics
แบบแผนและเอกลักษณ์ ของการเมืองไทย โดยพิจารณาปัจจัยต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่ นการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัตศิ าสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้ างทางการเมือง รวมทั้งปัญหาและประเด็นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
รัฐบาลและการเมืองไทย
The patterns and unique characteristics of Thai politics, examining influencing factors, such as,
historical, social, and economic development, as well as changes in the political structure.
Included is a survey of problems and issues relating to the Thai government and politics.

ทศ. 491
THS 491

ฝึ กงาน
6 หน่ วยกิต
6 (0-18-3)
ฝึ กงาน
Internship
ฝึ กงานในหน่ วยงานของรั ฐหรือพรรคการเมืองหรือ บริษัทธุรกิจข้ ามชาติ วันละ 8 ชั่วโมง สั ปดาห์ ละ 5
วัน เป็ นเวลา 15 สั ปดาห์ หน่ วยงานเป็ นผู้กาหนดภาระงานให้ และเป็ นผู้ประเมินผลการทางานด้ วย
นักศึกษาต้ องเขียนรายงานว่ าได้ รับความรู้ ในการฝึ กงานตามเป้ าประสงค์ อย่ างไร
Internship is build around working eight hours a day for 15 weeks with a government agency,
political party, or business company. Students are given assigment and evaluated by the
organization. Students must write report reflecing how they goals and objective of their
internship are met or missed.

รายงานผลการฝึ กงาน
3 หน่ วยกิต
ทศ. 492
รายงานผลการฝึ กงาน
3 (0-9-3)
THS 492
Internship Report
รายงานต้ องอธิ บาย ลักษณะและเป้ าหมายขององค์ กร/หน่ วยงาน รวมถึง สิ่ งที่นักศึ กษาได้ เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ การฝึ กงาน และต้ องรายงานถึงการเรียนรู้ สิ่งใหม่ สิ่ งที่ได้ จากการสั งเกตจากการทางานใน
โลก/สถานการณ์ จริง
Description of the organization / business and their mission, what students have learned from
their internship. The report must include what they learned that they had not known before and
their observations on how the real world works.

2) วิชาบังคับเลือก 24 หน่ วยกิต เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึง่
1) อาเซียนศึกษา (ศึกษา 8 รายวิชา) ต่ อไปนี้
ทศ. 271
การพัฒนาของประเทศภาคพืน้ ทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
THS 271
Development of Mainland Southeast Asia Countries
ประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนาของประเทศภาคพืน้ ทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่ วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
History and development of mainland Southeast Asian countries after World War II.

ทศ. 272
THS 272

การพัฒนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Development of Southeast Asia
อารยธรรม ประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่ วงก่ อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2
Historical Background and development of countries in Southeast Asia up to before World War
II

ทศ. 273
THS 273

การพัฒนาของประเทศภาคพืน้ สมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Development of Maritime Southeast Asia Countries
ประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนาของประเทศภาคพืน้ สมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่ วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
History and development of maritime Southeast Asian countries after World War II.

ทศ. 371
THS 371

สรรพวัฒนธรรมในอาเซียน
3 (3-0-6)
Multiculturalism in ASEAN
ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน การยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมในทางการเมือง
การกลายกลืนทางวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงและการแข่ งขันระหว่ างวัฒนธรรม
Cultural diversity in ASEAN, political recognition of cultural differences, cultural assimilation,
cultural change, and cultural competition.

ทศ. 381
THS 381

ความร่ วมมือทางการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียน
Political-Security Cooperation in ASEAN
กรอบความร่ วมมือ หลักการความร่ วมมือ และประเด็นความร่ วมมือในมิตกิ ารเมืองและความมัน่ คง
Principles of cooperation in ASEAN and its framework in political security cooperation.

3 (3-0-6)

ทศ. 382
THS 382

ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
Economic Cooperation in ASEAN
กรอบความร่ วมมือ หลักการความร่ วมมือ และประเด็นความร่ วมมือในมิตเิ ศรษฐกิจ
Principles of cooperation in ASEAN and its framework in economic cooperation.

3 (3-0-6)

ทศ. 383
THS 383

ความร่ วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
Socio-Cultural Cooperation in ASEAN
กรอบความร่ วมมือ หลักการความร่ วมมือ และประเด็นความร่ วมมือในมิตสิ ังคมและวัฒนธรรม
Priciples of cooperation in social and economic dimensions.

3 (3-0-6)

ทศ. 496
THS 496

สัมมนาประเด็นร่ วมสมัยในอาเซียน
3 (3-0-6)
Seminar on Current Issues in ASEAN
การวิเคราะห์ ประเด็นร่ วมสมัยทีเ่ ป็ นทีส่ นใจในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ทั้งมิตกิ ารเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
Seminar on Current Issues in ASEAN in social and economic dimensions.

2) จีนศึกษา (ศึกษา 8 รายวิชา) ต่อไปนี้
ป. 255
ประวัตศิ าสตร์ จนี
3 (3-0-6)
HS 255
History of China
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนทีเ่ ป็ นจารีตนิยม อิทธิพลตะวันตกต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
จีน และการก่ อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน The characteristics of traditional Chinese society,
economics and politics, including the period of western influence up to the Communist revolution
and the establishment of the Peoples’ Republic.
ปพ. 220
PD 220

อารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
Chinese Civilization
สาระสาคัญของอารยธรรมจีน ซึ่งสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับไทย สร้ างเสริมความเข้ าใจ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรม
ด้ านต่ างๆของจีน โลกทัศน์ ทกี่ ่ อให้ เกิดผลงานสร้ างสรรค์ต่างๆ ในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในช่ วงทีเ่ กิด
ความเปลีย่ นแปลงจากผลกระทบของอิทธิพลตะวันตก
Chinese civilization in relation to Thai with a focus on the development of civilization in China
and responses to Western influences.

ปพ. 327
PD 327

ชุมชนจีนโพ้ นทะเล
3 (3-0-6)
Chinese Overseas Society
พัฒนาการชุมชนชาวจีนโพ้ นทะเล นโยบายของรัฐบาลจีนต่ อชาวจีนโพ้ นทะเล และความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชาวจีนโพ้ นทะเลต่ อประเทศจีน
A development of Chinese living abroad, Chinese government policy toward them, and the
relationship between overseas Chinese societies, economics and politics and China.

ปพ 328
PD 328

ภูมปิ ัญญาจีน
3 (3-0-6)
Chinese Wisdom
ประวัตแิ ละพัฒนาการของภูมปิ ัญญาจีนทีป่ รากฏเป็ นรู ปธรรมของความเชื่อ วิถีชีวติ ศิลปะ ประเพณีปฏิบัติ ที่
มีอทิ ธิพลในสังคมจีนปัจจุบัน
A review of the history and development of classical Chinese thought and wisdom and its
enduring influence on Chinese art, traditions, beliefs, way of life, and contemporary Chinese
society and culture.

ปพ. 346
PD 346

มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน
3 (3-0-6)
Chinese Business Etiquette and Culture
มารยาททางสังคมและค่ านิยมของคนจีนในภูมภิ าคต่ างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ รวมถึงศึกษาหลักการ เทคนิค และทักษะการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน และวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจแบบจีน
Chinese social etiquette and values of various regions: the north, the Central region, the east and
the south. The course also covers principles, techniques, and skills in trade negotiation with
Chinese entrepreneurs, as well as Chinese business culture.

ปพ. 378
PD 378

คอมพิวเตอร์ และศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
3 (3-0-6)
Chinese Calligraphy and Computer
เทคนิค ทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาจีนเพือ่ การสืบค้น จัดระบบและนาเสนอข้ อมูล รวมทั้ง
หลักการ เทคนิคและทักษะการเขียนอักษรด้ วยพู่กนั จีน
A Chinese computer program to search for, manage, develop and present information.Also, a
review of the theory and art of Chinese calligraphy and practice in using a Chinese paintbrush to
write Chinese characters. The course aims to develop the student’s computer skills, calligraphy
skills and writing ability.

ปพ. 465
PD 465

สัมมนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน
3 (3-0-6)
Seminar in Thai-Chinese Relations
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเน้ นช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจของรัฐบาลไทยและจีนต่ อการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตใน ค.ศ. 1975 รวมทั้งพัฒนาการของความสัมพันธ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การทหารระหว่ างทั้งสองประเทศจนถึงปัจจุบัน
An examination of Thai-Chinese relations from the past to the present, with emphasis on the post
World War II period. The factors leading up to the Thai and Chinese governments’ 1975
decision to establish diplomatic relations, as well as the development of political, economic,
social, and military relations between Thailand and China will be discussed.

ม 335
AN 335

สังคมและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
Society and Culture in Modern China
วัฒ นธรรมและโครงสร้ า งสั ง คมจีน จากรายงานการวิ จัย หนั ง สื อ และบทความหรื อ เอกสารทาง
มานุษยวิทยา โดยเน้ นการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่ าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม ศาสนาและสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ ให้ นักศึกษาได้ ทราบถึงรู ปแบบและเนือ้ หาของสั งคมและวัฒนธรรม
ในประเทศจีน
The cultural patterns and social structures in China through readings in research, passages and
anthropology documents.A focus on organizational arrangements and changes of economic,
social and political institutions.

3. หมวดวิชาอินเดียศึกษา

24

หน่ วยกิต (เลือกศึกษา 8 วิชา) ต่ อไปนี้

อดศ.240
IDS 240

ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
Indian History 1
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดียตั้งแต่ อารยธรรมลุ่มนา้ สินธุ ชาวอารยัน และยุคพระเวท อาณาจักรมคธและการแผ่
ขยายของศาสนาพุทธ จักรวรรดิเมารยะและคุปตะ สมัยหลังคุปตะ อาณาจักรและจักรวรรดิสาคัญๆใน
คาบสมุทรเดคคานและอินเดียตอนใต้ โดยเฉพาะโจฬะ ปัลลวะ และวิชัยนคร การเข้ ามาของมุสลิม
จนกระทัง่ ถึงราชวงศ์ มุคลั
History of India from Indus Valley Civilization, the Arayans and the Vedic Age, Magadha
Kingdom and the spread of Buddhism, Maurya and Gupta Empires, Post-Gupta Period,
important kingdoms and empires in the Deccan and South India, particularly Chola Pallava and
Vijayanagar, the coming of Muslims up to the Mughals.

อดศ.241
IDS 241

ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
3 (3-0-6)
Indian History 2
การเข้ ามาและการพิชิตของชาวยุโรปในอินเดีย ความสั มพันธ์ ที่มีต่อราชวงศ์ มุฆัล การล่ าอาณานิคม การ
แผ่ขยายอานาจของอังกฤษ การปฏิวตั ขิ องชาวอินเดีย 1857-1858 จักรวรรดิองั กฤษในอินเดีย การต่ อสู้ เพือ่
อิสรภาพของชาวอินเดีย อินเดียภายหลังประกาศอิสรภาพจนกระทัง่ ถึงปัจจุบัน
The arrivals and conquests of the Europeans in India, their relationships with the Mughals,
colonialism the expansion of the British power, the Indian Revolt 1857-1858, the British Empire
in India, Indian struggles for independence. India after independence up to the present.

อดศ.243
IDS 243

วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 1
ศึ กษาวัฒนธรรมอินเดียและโครงสร้ างครอบครั วในประเทศอินเดีย ระบบการแต่ งงาน ระบบสิ นสอด
ระบบชนชั้นและวรรณะในอินเดีย การเลือ่ นฐานะทางสังคมและชุมชนชนบท-เมืองในอินเดีย
The Indian culture and society: family and the marriage systems in India, the dowry system, the
class and caste system in India, Indian social mobility, and the rural-urban community in India.

อดศ.244
IDS 244

วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 2
ศึกษาปั ญหาทางสั งคมหลักๆของประเทศอินเดีย เช่ น ปัญหาเรื่องความยากจน ปัญหาภาวะการว่ างงาน
การวางแผนทางสังคม สวัสดิการทางสังคมในอินเดีย การกาหนดกฎหมายในทางสั งคม แผนงานทางการ
ศึกษา การจ้ างงานและแผนงานพัฒนารายได้ และแผนงานสวัสดิการทางสั งคมอื่นๆสาหรับผู้ที่ตกทุกข์ ได้
ยาก
The Indian major social problems such as poverty, unemployment, crime, and their solutions,
social planning, social welfare in India, social legislation, education programs, employment and
income generating programs, and various welfare programs for people in difficulties.

อดศ.247
IDS 247

สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
3 (3-0-6)
Mass Media in Indian Society
วิเคราะห์ ระบบและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในประเทศอินเดีย มโนทัศน์ และประเด็นการศึกษาสาคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาสื่ออินเดีย บทบาทของสื่อสารมวลชนในสังคมอินเดียสมัยใหม่ ความท้ าทาย
ทางด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองทีเ่ ผชิญหน้ ากับสื่อสารมวลชนในประเทศอินเดีย
Mass media systems and industries in India, key concepts and issues in relation to Indian media
studies, the role of the mass media in modern India; the social, cultural, economic and political
challenges that face mass media in India.

อดศ.252
IDS 252

ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและการเมืองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Social and Political Geography of India
ภูมศิ าสตร์ สังคมและการเมืองของประเทศอินเดีย มิตทิ างด้ านพืน้ ทีว่ ่ าด้ วยหน่ วยทางสั งคมต่ างๆ เช่ น การ
เจริ ญ เติบ โตของประชากร การกระจายและความหนาแน่ น ของประชากร โครงสร้ า งอายุ แ ละเพศ
โครงสร้ างอาชีพ โครงสร้ างการศึกษาและการเติบโตของเมือง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาและ
ศาสนา การกาหนดจุดยืนทางด้ านกลยุทธ์ ของอินเดียในทางภูมิศาสตร์ การแบ่ งส่ วนพืน้ ที่ของอินเดียและ
นัยยะทางการเมืองที่เกี่ยวข้ อง ความเป็ นหนึ่งเดียวและความหลากหลาย และความไม่ สมดุลว่ าด้ วยพืน้ ที่
ดินแดนของอินเดียซึ่งเป็ นปัจจัยทางสังคมและการเมือง
The social and political geography of India; the spatial dimension of social elements: population
growth, population distribution and density, age and sex structure, occupational structure,
educational structure and urbanization, religious, linguistic and ethnic diversity. The
geographically strategic position of India, partition of India and its political implications, unity
and diversity, and regional imbalance in India: social and political factors.

อดศ.260
IDS 260

การเมืองและการปกครองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Politics and Government of India
ศึ กษากระบวนการทางการเมืองและการทางานตามความเป็ นจริ งของระบบการเมืองอินเดียที่ต้ังบน
หลักการที่แยกการเมืองจากศาสนา ศึ กษาโครงสร้ างทางการเมืองทั้งที่เป็ นโครงสร้ างรั ฐธรรมนู ญและ
โครงสร้ างเชิงบริหาร วิเคราะห์ อย่ างมีเหตุมีผลต่ อข้ อขัดแย้ งหลักๆ ของกระบวนการทางการเมือง พร้ อม
กับประเมินความสาเร็จและความล้ มเหลวของกระบวนการทางการเมืองอินเดียในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ
กับประเทศกาลังพัฒนาอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ ด้วยกัน
The political processes and the actual functioning of the political system based on secularism, the
political structure both constitutional and administrative. The major contradictions of the Indian
political process along with an assessment of its relative success and failures in comparison with
other developing countries, especially the countries in South Asia.

อดศ.330
IDS 330

ชาวอินเดียพลัดถิน่
Indian Diaspora
3 (3-0-6)
ศึกษาวิถีชีวิตชาวอินเดียพลัดถิ่นที่ต้องอยู่อาศัยในระบบสั งคมอื่นๆ และนโยบายของรัฐบาลอินเดียหรื อ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศอืน่ ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อชาวอินเดียพลัดถิ่น
A development of Indians living abroad, Indian government policy toward them; the economic,
social, and political relationships between India and its overseas community.

อดศ.331
IDS 331

ปรัชญาอินเดีย
ง
Indian Philosophy
ง
ศึ ก ษาปรั ช ญาอิ น เดี ย ตั้ ง แต่ คั ม ภี ร์ พระเวท คั ม ภี ร์ อุ ป นิ ษั ท ภควั ท คี ต า และคั ม ภี ร์ มนู ธ รรมศาสตร์ 3 (3-0-6)
คาสอนของพุทธศาสนา ปรัชญา 6 ระบบ ถึงปั จจุบัน งานเขียนสาคัญๆ ของศาสนาฮินดูและพุทธ แง่ คิด
มุมมองว่ าด้ วยธรรมชาติข้นั พืน้ ฐานของความเป็ นจริง ตัวตน ความทุกข์ ความเขลา การรู้ แจ้ งและโมกษะ
Indian philosophy from the Vedas, the Upanishads, the Bhagavadgita, Manavadhramashastra,
and the doctrines of Buddhism, to the present, the basic works of Hinduism and Buddhism, the
views on the ultimate nature of reality, the self, suffering, freedom, ignorance enlightenment and
moksha.

อดศ.344
IDS 344

ศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
Religions in India
ศึกษาศาสนาสาคัญๆ ของโลกในประเทศอินเดียเช่ น ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา ศาสนาเชน
ศาสนาสิกข์ คริสต์ ศาสนา ศาสนายูดาห์ และศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศึกษาความหลากหลายทางความเชื่อและ
ศาสนกิจต่ างๆ ทีส่ ่ งผลต่ อการดารงชีวติ ของชาวอินเดีย
The great religions of the world - Hinduism , Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity,
Judaism and Zoroastrianism which are found within geographical confines of India; the great
diversity of the religious beliefs and practices which affect the lives of Indian people in a vital
way.

3) วิชาเลือก 6 หน่ วยกิต เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาต่ อไปนี้
ทศ. 263
ดนตรีสุนทรียะ
3 (3-0-6)
THS 263 Music Appreciation
ศึกษาองค์ ประกอบพืน้ ฐานของดนตรี เครื่องดนตรี ศิลปะแห่ งดนตรี ลักษณะสไตล์ ประวัตแิ ละพัฒนาการ
ของดนตรี ตะวันตกและอาเซี ยน ทั้งดนตรี คลาสสิ ก ดนตรี พืน้ เมือง ยุคสมัยของดนตรี และ ผู้เรี ยนจะ
พัฒนาความสามารถในการเข้ าใจ และ ความซาบซึ้งดนตรี
An introduction to the basic elements of music, the art of music, stylistic characteristics and a
brief overview of the history of Western and ASEAN classical music ,folk music, and period of
music. Students will develop their capacity to understand and appreciate music.
ทศ. 277
THS 277

สื่อสารมวลชนและธุรกิจบันเทิงในอาเซียน
3 (3-0-6)
Media and Entertainment in ASEAN
สารวจบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมอาเซียน นโยบายสื่อระดับชาติ การควบคุม และความสัมพันธ์
ระหว่ างสื่อกับรัฐบาลและสถาบันอืน่ ๆ เน้ นประเด็น สิทธิ ความรับผิดชอบต่ อสังคม
A survey of the roles of mass media in ASEAN societies , national policies on media, control and
the relationship between the media and the government, as well as other institutions. Emphasis on
the media’s rights and responsibilities to the society.

ทศ. 283
THS 283

นาฏศิลป์ ไทย
3 (3-0-6)
Thai Dance
หลักการและทฤษฎีของนาฏศิลป์ ไทย และการสาธิตการราไทยแบบมาตรฐานเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา
เพิม่ เติมต่ อไป
The principles and fundamental theories of Thai Dance, as well as demonstrations of standard
Thai Dance for further learning.

ทศ. 284
THS 284

การครัวไทย
3 (3-0-6)
Thai Cuisine
ปรัชญาและต้ นกาเนิดของอาหารไทย วิธีการและขั้นตอนเบือ้ งต้ นของการทาอาหารไทย เครื่องปรุ งต่ างๆ
รวมทั้งการปรุ งหรื อผสมผสานรสชาติต่างๆ ที่หลากหลาย ทาให้ อาหารไทยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีการ
สาธิตการทาอาหารประกอบการเรียนการสอน
The philosophy and origin of Thai cuisine as well as its basic techniques and ingredients.
Different ways to blend and balance the varied flavors to create a stimulating array of unique
tastes. Demonstrations included.

ทศ. 293
THS 293

การนวดแบบไทย
3 (3-0-6)
Thai Massage
ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของร่ างกายมนุษย์ ที่จาเป็ นสาหรั บการนวดไทย
เพื่ อ สุ ขภาพ ประวั ติ ค วามเป็ นมา คุ ณ ค่ าของการนวดไทย ผลของการนวดไทยต่ อสุ ขภาพ
ข้ อ ห้ า มและข้ อ จากัด ในการนวด ขั้ น ตอนและท่ า ต่ างๆ ของการนวดทั่ว ไป มารยาทในการนวดไทย
มีการสาธิตการนวด
Basic knowledge in human anatomy and physiology necessary for Thai massage for health, its
history, benefits and limitations, and steps, postures and the etiquette of Thai massage for health.
Demonstrations included.

ทศ. 346
THS 346

ประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษาไทยและกลุ่มชนผู้พูดภาษาไทย
3 (3-0-6)
History of the Thai Language and its Speakers
ภาษาตระกูลไท (Tai) ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาษาไทยและคนไทยในประเทศไทย กับภาษาไทและคนไท
กลุ่มอื่นๆ ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ อินเดีย และกัมพูชา อิทธิพลภายนอกจากกลุ่มชนอื่นๆ
และคายืมจากภาษาจีน บาลี เวียดนาม เขมร และอังกฤษ ที่ทาให้ ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยจนถึงลักษณะทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบัน
The Tai language family and its speakers, the relationship between the Thai language and its
speakers to other Tai languages and their speakers in China, Vietnam, Laos, Myanmar, India and
Cambodia, and cultural and linguistic influences on Thai from other languages.

ทศ. 352
THS 352

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Islam in Thailand
ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในประเทศไทย จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ บริ บทร่ วมสมัย
รวมทั้งการใช้ ชีวติ และการปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งมีศาสนาพุทธเป็ น
ศาสนาประจาชาติ
An introduction to Islam in Thailand and the historical and contemporary features of Islam in
Thailand. An investigation of the ways in which Thai Muslims live and practice their religiosity in
a Buddhist majority country such as Thailand.

ทศ. 361
THS 361

ประวัตศิ าสตร์ ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Thai History
ประวัตศิ าสตร์ ไทยจากมุมมองเชิงสหวิทยาการ และในแง่ สังคมและการเมือง เริ่มจากประวัตศิ าสตร์
อาณาจักรไทย จากสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325) จนถึงปัจจุบัน เน้ นยุคสมัยใหม่ ทมี่ กี ารคุกคามของลัทธิ
จักรวรรดินิยม ซึ่งทาให้ เกิดปฏิกริ ิยาตอบโต้ รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งศึกษากระบวนการการ
เปลีย่ นแปลง และการคงไว้ ซึ่งรัฐชาติมาจนถึงปัจจุบัน
An interdisciplinary exploration of modern Thai history in the social and political aspects, from
the Bangkok period (1782 A.D.) to the modern nation-state of the present time. Emphasis on the
modern era when the kingdom confronted western colonization, and its reactions from within, as
well as a series of nationwide reforms, and the processes of change and persistence of the nationstate up to the present.

ทศ. 363
THS 363

วรรณกรรมไทยร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Thai Literature (in translation)
วรรณกรรมไทยตั้งแต่ สงครามโลกตั้งแต่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เน้ นการอ่ านวรรณกรรมทีเ่ ลือกมาส่ วนหนึ่ง
อย่ างละเอียด และพิจารณาบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของงานเขียนแต่ ละชิน้
Thai literature since World War II. Emphasis on close reading of selected texts in relation to their
social, political and cultural contexts.

ทศ. 384
THS 384

ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย
3 (3-0-6)
Art and Architecture of Thailand
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่ สมัยสุ โขทัยจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของอารยธรรมต่ างๆ ต่ อศิลปะ
และสถาปัตยกรรมไทย.
The characteristics and development of art and architecture in Thailand from Sukhothai Period
to the present and the influences of other civilizations on Thai art and architecture.

ทศ. 393
THS 393

การแพทย์ แผนไทย
Thai Traditional Medicine
ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการของการแพทย์ แผนไทย แนวคิดทฤษฎีการแพทย์ แผนไทย รู ปแบบการ
ให้ การรักษาด้ วยสมุนไพร การนวดไทย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การดูแลสุ ขภาพ และการ
ประยุกต์ การแพทย์ แผนไทยเข้ าสู่ ระบบบริการสาธารณสุ ข
History and development of Thai traditional medicine, theoretical concept, types of treatments
with herb, massage, herbal sauna, and other curative applicaions, Thai traditional medicine and 3 (3-0-6)
health care, and its integration into the country’s health care system.

ทศ. 400
THS 400

สัมมนาไทยศึกษา
Seminar on Thai studies
สัมมนาในหัวข้ อร่ วมสมัยของไทยศึกษา
Seminar on Current Issues in Thai Studies.

3 (3-0-6)

3.วิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ดสอนในหลั ก สู ต รนานาชาติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ มธ.ทุกวิชา

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ านในองค์ กร/หน่ วยงานทีเ่ ลือกฝึ กงาน
2) นักศึกษามีทกั ษะด้ าน IT ระดับสู งในการปฏิบัตใิ นหน่ วยงานทีเ่ ลือกฝึ กงาน
ได้ แก่ 1. สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่ งชาติ
2. รัฐสภา
3. บริษัทธุรกิจข้ ามชาติ (เช่ น CP)
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (อาทิตย์ ละ 5 วัน)
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ ามี)
ข้ อมูลโดยสรุปเกีย่ วกับข้ อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
1) ศึกษาระบบการทางาน การดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ ไขปัญหาของ รัฐสภาไทย พรรคการเมือง หรือ
บริษัทธุรกิจข้ ามชาติ
2) ใช้ ทกั ษะทาง IT ในการฝึ กงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการฝึ กงานในด้ านระบบการทางาน วิธีการดาเนินงาน วิธีการแก้ ไขปัญหา/อุปสรรค
ของหน่ วยงาน
2) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานความคิดความเข้ าใจและความรู้ ทไี่ ด้ จากการฝึ กปฏิบัตงิ านในหน่ วยงาน
3) แสดงความสามารถในกรใช้ ทกั ษะด้ าน IT ในการฝึ กงาน/ปฏิบัตใิ นหน่ วยงาน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

5.5 การเตรียมการ
เตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือด้ านวิชาการแก่ นักศึ กษา แต่ ง ตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและจัดฝึ ก
ทักษะการทาโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ ทั้งในด้ านกระบวนการทางาน และผลลัพธ์ ของโครงงาน

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับ
แก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. ผู้สอนส่ งผลสอบปลายภาคให้ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและคณบดีพจิ ารณารับรองก่ อนการประกาศผลการสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาควรเน้ นการทาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตที่ทาอย่ างต่ อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรั บปรุ งกระบวนการการเรียนการสอน โดยดาเนินการดังตัวอย่ าง
ต่ อไปนี้
1. ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ
2. การประเมินโดยผู้ใช้ บัณฑิต ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการส่ งแบบสอบถาม เพือ่ ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อบัณฑิตใน
คาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
3. การประเมินโดยบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตรหรื ออาจารย์ พิเศษที่มีต่อความพร้ อมของนักศึกษาในการ
เรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ น
รู ปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ (ข) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสั งคมและประเทศชาติ (ค) จานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ ต่อสังคม

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 135 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) และได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
7 ภาคการศึกษาปกติ
3.3
ต้ องปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค์ ก าหนดและเป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

