รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อินเดียศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
: Bachelor of Arts Program in Indian Studies (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา)
ศศ.บ. ( อินเดียศึกษา )
Bachelor of Arts (Indian Studies)
B.A. (Indian Studies)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี) 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 นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ 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. …2556……………….
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ ……1…….. ปี การศึกษา …2556……………
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …2/2556…
เมือ่ วันที่ …21….. เดือน .....มกราคม........... พ.ศ. ……2556……
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ …1/2556… เมือ่ วันที่ …25…. เดือน ...มกราคม... พ.ศ.…2556…
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …2/2556….
เมือ่ วันที่ …18…. เดือน ....กุมภาพันธ์ ...... พ.ศ. …2556……
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงานและองค์ กรที่ใช้ ภาษาอังกฤษและฮินดีท้ังภาครั ฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์ กรระหว่ าง
ประเทศ
8.2 พนั ก งานและผู้ ป ระกอบการในสายงานด้ า นต่ า งๆ เช่ น ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การโรงแรมการบิ น สิ่ ง พิ ม พ์
สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์
8.3 ครู อาจารย์ ผ้สู อนภาษาฮินดี
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
ในช่ วงศตวรรษที่ 21 ท่ ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้ นโยบายเปิ ดประเทศ ส่ งผลให้
อินเดียกลายเป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและเป็ นหนึ่งในประเทศมหาอานาจของโลก จากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอันรวดเร็ ว ทาให้ อินเดียสามารถบู รณาการภาคเศรษฐกิจของอินเดียให้ เข้ ากับเศรษฐกิจโลกได้ ส่ งผลให้ อินเดีย
กลายเป็ นผู้นาด้ านการนาเข้ าและส่ งออกในอันดับต้ นของโลก อีกทั้งยังเป็ นแหล่ งดึงดูดการลงทุนที่สาคัญของโลก โดยประเทศไทย
และประเทศอินเดียต่ างมีความสัมพันธ์ อนั แน่ นแฟ้นมายาวนาน ความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจระหว่ างสองประเทศได้ พัฒนาและ
ขยายตัวไปอย่ างรวดเร็ว ทั้งในด้ านการค้ าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงจาเป็ นที่ต้องใช้ บุคลากรที่มีความรู้ รอบ
ด้ านอินเดียศึ กษา และความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาฮิ นดี ซึ่ งเป็ นภาษาราชการของประเทศอินเดียอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
หลักสู ตรสาขาวิชาอินเดียศึกษาซึ่งมีลกั ษณะ “สหวิทยาการ” และการใช้ ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็ นสื่ อการ
เรียนการสอน จึงสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ รอบด้ านอินเดียศึกษา เพือ่ ตอบสนองตลาดแรงงานและการศึกษาขั้นสู งต่ อไปได้
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นจาเป็ นต้ องมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษา
สภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่ างชนชาติต่างๆ และการอยู่ร่วมกันอย่ างเป็ นสุ ข การ
พัฒนาเนือ้ หาวิชาและรู ปแบบหลักสู ตรจึงต้ องบูรณาการความรู้ และทักษะสั งคมเข้ าด้ วยกัน รวมทั้งให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบสถานการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาปรับปรุงหลักสู ตรอินเดียศึกษาโดยมุ่งเน้ นให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียอย่ างรอบ
ด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ นความรู้ ทางด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานต่ อไป
นอกจากนี้ จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมข้ างต้ น การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้ นให้ ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานีม้ ี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การผลิตบัณฑิตทีม่ มี าตรฐานเป็ นทีต่ ้ องการของสังคม
12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์ และผู้เรียนกับสถาบันในและต่ างประเทศ เพือ่ ขยายองค์
ความรู้ ท้งั อาจารย์ และผู้เรียน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
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
สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย เป็ นหนึ่ ง ในประเทศที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ
ในนานาประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ การเมือง หรือศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังมีอารยธรรมอันยาวนานและมีอิทธิพลอย่ างยิ่งต่ อ
วัฒนธรรมไทย ด้ วยเล็งเห็นบทบาทสาคัญของอินเดีย ทั้งในบริบทสั งคมโลก และสั งคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กอปรกับ
ความขาดแคลนบุคลากรด้ านอินเดียศึกษาในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จึงได้ พัฒนาหลักสู ตรอินเดียศึกษา เพื่อ
สร้ างบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรีที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับประเทศอินเดีย ตลอดจนศึกษาต่ อในระดับสู งด้ านอินเดียศึกษา
ต่ อไป บัณฑิตซึ่งเป็ นผลผลิตของหลักสู ตรจะมีคุณลักษณะเด่ นในด้ านทักษะการใช้ ภาษาฮินดี และมีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านต่ างๆ
เกีย่ วกับประเทศและวัฒนธรรมอินเดีย
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ผู้เรียนจะได้ เรียนรู้ เรื่ องต่ างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดีย อาทิ อารยธรรมอินเดีย ปรั ชญาอินเดีย ระบบเศรษฐกิจอินเดียใน
ปัจจุบัน และการเมืองการปกครองของอินเดีย ตลอดจนสามารถใช้ ภาษาฮินดีได้ ดีพอควร โดยในหลักสู ตรนี้ ภาษาที่ใช้ ในการสอน
วิชาเหล่ านี้ ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรอินเดียศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มีลักษณะพิเศษ คือ เป็ นหลักสู ตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาของอินเดีย จะมีการเชิญอาจารย์ ผู้เชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้ นนาของอินเดียมาร่ วมสอน บัณฑิตในหลักสู ตรนี้จะต้ องไป
ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย อย่ างน้ อย 1 ภาคการศึกษา ด้ วยลักษณะการเรียนการสอนดังกล่ าว บัณฑิตของหลักสู ตรจึงจะ
มีประสบการณ์ ตรงในการเรียนในบริบททีเ่ ป็ นอินเดียอย่ างแท้ จริง ทั้งนีเ้ พือ่ สนองตอบ ความต้ องการบุคลากรด้ านอินเดียศึกษาของ
ตลาดงานทุกระดับ ไม่ ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ หรือระหว่ างประเทศ และเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ของบุคคลสาหรับการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ านอินเดียศึกษาในขั้นสู งต่ อไป
1.2 ความสาคัญ
เพือ่ สนองตอบความต้ องการบุคลากรด้ านอินเดียศึกษาของตลาดงานทุกระดับ ไม่ ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ระดับชาติหรือ
ระหว่ างประเทศ และเพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคคลสาหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ านอินเดียศึกษาในขั้นสู งต่ อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มคี วามรู้ รอบด้านทางอินเดียศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิตศิ าสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อนั เกีย่ วเนื่องกับประเทศอินเดีย
2) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ สามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทไี่ ด้ ศึกษาในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่ อ
3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มคี วามสามารถในการใช้ ภาษาฮินดีทุกทักษะได้ ในระดับสู ง และอย่ างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละ
รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
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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 อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(แก้ ไขจนถึงปัจจุบันฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้ อ 10.10 และข้ อ 15) และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ า
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับจนถึงวันทีย่ นื่ ใบสมัคร
2.1 ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึน้ ไป หรือ
2.2 ผลการสอบ TOEFL แบบ IBT (Internet-based test) 61 คะแนนขึน้ ไป หรือ CBT (Computer-based test 173)
173 คะแนน หรือแบบ PBT (Paper-based test) 500 คะแนนขึน้ ไป หรือ
2.3 ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึน้ ไป
ผู้ทคี่ ะแนนสอบไม่ ถึงเกณฑ์ ข้างต้ น จะต้ องเรียนและสอบผ่านวิชา Intensive English ทีว่ ทิ ยาลัยเปิ ดสอน
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ผู้สมัครทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้ อ 2.2 จะต้ องเข้ าสอบข้ อเขียนทีว่ ทิ ยาลัยฯ จัดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดและเกณฑ์ การคัดเลือก ดังนี้
1. คะแนนสอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกีย่ วกับอินเดียศึกษา
2. คะแนนสอบสัมภาษณ์
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
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) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลั ย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบัน อุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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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 างน้ อย 7
ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นัก ศึ ก ษาจะต้ องจดทะเบี ยนศึ ก ษารายวิช า รวมไม่ น้ อยกว่ า 135 หน่ ว ยกิต โดยศึ ก ษารายวิช าต่ า งๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
84
หน่ วยกิต
หมวดภาษา
24
หน่ วยกิต
หมวดเนือ้ หา
60
หน่ วยกิต
2.2) วิชาเลือก
15
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 อดศ./IDS
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชาอินเดียศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาภาษาฮินดี
เลข 2
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาภาษาสันสกฤต
เลข 3
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา
เลข 4
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ภูมปิ ัญญา สื่อ
เลข 5
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาเศรษฐกิจ การค้ า
การลงทุน ภูมศิ าสตร์
เลข 6
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาการเมือง การปกครอง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
6

เลข 7

หมายถึง

เลข 8

หมายถึง

เลขหลักร้ อย
เลข 1-2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาในหมวดวิชาภาษา วรรณกรรม
ศิลปกรรม
วิชาในหมวดวิชาวิชาการศึกษาหัวข้ อ
เฉพาะ/ ศึกษาเอกเทศ
วิชาระดับต้ น
วิชาระดับกลาง
วิชาระดับสู ง

3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ตามโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics

2 (2-0-4)

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

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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มธ. 155
TU 155
มธ. 156
TU 156

สถิตพิ นื้ ฐาน
Elemetary Statistics
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer

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

หมวดภาษา รวม 3 วิชา
ภาษาไทย (บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต) นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาหมวดภาษาไทย 1 วิชา โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
1. สาหรับนักศึกษาชาวไทยทุกคนที่ไม่ ใช่ ผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่ างประเทศหรือจบการศึ กษา
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย จะต้ องศึกษาวิชา
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
เช่ นเดียวกับนักศึกษาหลักสู ตรภาษาไทย
2. สาหรับนักศึกษาทีเ่ ป็ นชาวต่ างชาติ หรือเป็ นชาวไทยที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่ างประเทศ หรือ
จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ สามารถ
2.1 เลือกศึกษาวิชาภาษาไทยจานวน 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
ท.160 ภาษาไทยเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
TH 160 Basic Thai
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
ปพ. 100 ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
PD 100 Beginning Thai
ปพ. 101 ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
PD 101 Intermediat Thai
ปพ. 102 ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
PD 102 Advanced Thai
ทั้งนีใ้ ห้ ขนึ้ อยู่กบั ดุลพินิจของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หรือ
2.2 ศึกษาวิชาภาษาต่ างประเทศอืน่ ทีม่ ใิ ช่ ภาษาอังกฤษ หรือ
2.3 เลือ กศึ ก ษาวิช าในกลุ่ ม สั ง คมศาสตร์ ที่ เ ปิ ดสอนในวิท ยาลัย นานาชาติป รี ดี พนมยงค์ หลัก สู ต รโทไทยศึ ก ษา
(หลักสู ตรนานาชาติ) จานวน 1 วิชา 3 หน่ วยกิต ซึ่งประกอบด้ วย
ปพ.223 สังคมและวัฒนธรรมไทย
PD 223 Society and Culture of Thailand
ปพ. 343 การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
PD 343 Social and Economic Development in Thailand

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ภาษาต่ างประเทศ (บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต)
อดศ. 100 ไวยากรณ์ ฮินดี 1
IDS 100 Hindi Grammar 1
อดศ.101 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 1
IDS 101 Listening and Speaking in Hindi 1

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

ส่ วนที่ 2: รวม 9 หน่ วยกิต นักศึกษาต้ องเลือก 3 วิชา จากรายวิชาต่ อไปนี้
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamental of Philosophy and Religions
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
TU 117 Development of the Modern World
มธ. 124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
มธ. 143 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
TU 143 Man and Environment
อซ. 125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
AS 125 Introduction to ASEAN
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาบังคับ
84
หน่ วยกิต
หมวดวิชาภาษาฮินดี
24 หน่ วยกิต
อดศ. 200ไวยากรณ์ ฮินดี 2
IDS 200 Hindi Grammar 2
อดศ. 201การฟังและการพูดภาษาฮินดี 2
IDS 201 Listening and Speaking in Hindi 2
อดศ. 202การฟังและการพูดภาษาฮินดี 3
IDS 202 Listening and Speaking in Hindi 3
อดศ. 203การอ่ านภาษาฮินดีด้านสังคมและวัฒนธรรม 1
IDS 203 Readings on Indian Society and Culture 1
อดศ. 204 การอ่ านภาษาฮินดีด้านสังคมและวัฒนธรรม 2
IDS 204 Readings on Indian Society and Culture 2
อดศ. 210 การเขียนภาษาฮินดี 1
IDS 210 Writing in Hindi 1
อดศ. 300 การเขียนภาษาฮินดี 2
IDS 300 Writing in Hindi 2
อดศ. 301 การเขียนภาษาฮินดี 3
IDS 301 Writing in Hindi 3

99

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

หน่ วยกิต

3 (3-0-6)
(3-0-6)
(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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หมวดวิชาอินเดียศึกษา 60 หน่ วยกิต
อดศ. 240 ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
IDS 240 Indian History 1
อดศ. 241 ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
IDS 241 Indian History 2
อดศ. 243 วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
IDS 243 Culture and Society of India 1
อดศ. 244 วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
IDS 244 Culture and Society of India 2
อดศ. 247 สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
IDS 247 Mass Media in Indian Society
อดศ. 252 ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและการเมืองของอินเดีย
IDS 252 Social and Political Geography of India
อดศ. 260 การเมืองและการปกครองของอินเดีย
IDS 260 Politics and Government of India
อดศ. 330 ชาวอินเดียพลัดถิ่น
IDS 330 Indian Diaspora
อดศ. 331 ปรัชญาอินเดีย
IDS 331 Indian Philosophy
อดศ. 344 ศาสนาในอินเดีย
IDS 344 Religions in India
อดศ. 345 ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมอินเดียร่ วมสมัย
IDS 345 Problems and Contemporary Social Crisis in India
อดศ. 353 เศรษฐกิจอินเดีย
IDS 353 Indian Economy
อดศ. 356 สังคมอินเดียและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
IDS 356 Indian Society and Development of Science and Technology
อดศ. 362 นโยบายต่ างประเทศอินเดีย
IDS 362 Indian Foreign Policy
อดศ. 366 อินเดียกับพหุภาคีนิยม
IDS 366 India and Multilateralism
อดศ. 367 ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้
IDS 367 India - Other South Asian Countries Relations
อดศ. 450 เศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนาในอินเดีย
IDS 450 Political Economy and Development in India
อดศ. 451 การค้ า การเงิน และการลงทุนของอินเดีย
IDS 451 Commerce, Finance and Investment 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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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อดศ. 462 ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย - อินเดีย
IDS 462 Thai - Indian Relations
อดศ. 483 สารนิพนธ์
IDS 483 Research Paper
2.2) วิชาเลือก
15
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดใดก็ได้ ให้ ครบ 15 หน่ วยกิต
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาภาษาฮินดี
อดศ. 302 การแปลภาษาฮินดี 1
IDS 302 Hindi Translation 1
อดศ. 303 การแปลภาษาฮินดี 2
IDS 303 Hindi Translation 2
อดศ. 304 ประวัตวิ รรณคดีฮินดี
IDS 304 History of Hindi Literature
อดศ. 305 ประวัตกิ ารวิจารณ์ วรรณกรรมฮินดี
IDS 305 History of Hindi Literary Criticism
อดศ. 307 บทละครและบทความภาษาฮินดียุคใหม่
IDS 307 Modern Hindi Drama and Essay
อดศ. 318 บทกวีฮินดียุคใหม่
IDS 318 Modern Hindi Poetry
อดศ. 400 นิยายและเรื่องสั้นภาษาฮินดียุคใหม่
IDS 400 Modern Hindi Novel and Short Story
อดศ. 405 การแปลภาษาฮินดี 3
IDS 405 Hindi Translation 3
อดศ. 416 ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่องเทีย่ ว 1
IDS 416 Hindi for Business and Tourism 1
อดศ. 417 ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่องเทีย่ ว 2
IDS 417 Hindi for Business and Tourism 2
หมวดวิชาภาษาสันสกฤต
อดศ. 225 สันสกฤต 1
IDS 225 Sanskrit 1
อดศ. 226 สันสกฤต 2
IDS 226 Sanskrit 2
อดศ. 325 สันสกฤต 3
IDS 325 Sanskrit 3

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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อดศ. 326 สันสกฤต 4
IDS 326 Sanskrit 4
หมวดวิชาอินเดียศึกษา
หมวดวิชาการเมืองเศรษฐกิจ
อดศ. 357 มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบอินเดีย
IDS 357 Indian Business Etiquette and Culture
อดศ. 358 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในอินเดีย
IDS 358 SMEs in India
อดศ. 363 อินเดียกับอาเซียน
IDS. 363 India and ASEAN
อดศ. 369 ประชาธิปไตยในอินเดีย
IDS 369 Democracy in India

3 (3-0-6)

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

หมวดวิชาสังคม-วัฒนธรรมอินเดีย
อดศ. 275 ศิลปะอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 275 Indian Arts
อดศ. 278 วรรณคดีอนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
IDS 278 Indian Literature I
อดศ. 346 ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญาอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 346 Intellectual History of India
อดศ. 347 มุสลิมในอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 348 Muslims in India
อดศ. 348 พุทธศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 348 Buddhism in India
อดศ. 445 วัฒนธรรมสมัยนิยมในอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 445 Popular Culture in India
อดศ. 448 พหุวฒ
ั นธรรมนิยมในประเทศอินเดีย
3 (3-0-6)
IDS 448 Multiculturalism in India
อดศ. 489 หัวข้ อเฉพาะในอินเดียศึกษา
3 (3-0-6)
IDS 489 Special Topics in Indian Studies
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีไ่ ม่ ใช่ วชิ าในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ มธ. ทุกวิชา

12

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
อดศ.100 ไวยากรณ์ ฮินดี 1
3 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
อดศ.101 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 1

3 หน่ วยกิต

มธ.100 พลเมืองกันความรับผิดชอบต่ อสังคม

มธ.113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญา

3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

2 หน่ วยกิต

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2 หน่ วยกิต

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์

2 หน่ วยกิต

มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

3 หน่ วยกิต

อซ.125 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน

3 หน่ วยกิต

ท.160 ภาษาไทยเบือ้ งต้ น หรือ
ท.161 การใช้ ภาษาไทย 1

3 หน่ วยกิต
รวม

16 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

รวม

14 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
อดศ.200 ไวยากรณ์ ฮินดี 2
3 หน่ วยกิต
อดศ.201 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 2
3 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
อดศ.202 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 3
อดศ.204 การอ่ านภาษาฮินดีด้านสังคม
และวัฒนธรรม 2
อดศ.210 การเขียนภาษาฮินดี 1

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

อดศ.203 การอ่ านภาษาฮินดีด้านสังคมและวัฒนธรรม 1
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
อดศ.240 ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
3 หน่ วยกิต
อดศ.241 ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
3 หน่ วยกิต
อดศ.243 วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
3 หน่ วยกิต
อดศ.244 วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
3 หน่ วยกิต
อดศ.252 ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและ
3 หน่ วยกิต
อดศ.260 การเมืองและการปกครองของอินเดีย
การเมืองของอินเดีย
3 หน่ วยกิต
รวม 18 หน่ วยกิต
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
อดศ.300 การเขียนภาษาฮินดี 2
อดศ.247 สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
อดศ.330 ชุมชนอินเดียโพ้ นทะเล

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
อดศ.301 การเขียนภาษาฮินดี 3
3 หน่ วยกิต
อดศ.344 ศาสนาในอินเดีย
3 หน่ วยกิต
อดศ.353 เศรษฐกิจอินเดีย

อดศ.331 ปรัชญาอินเดีย
3 หน่ วยกิต
อดศ.XXX วิชาเลือก
อดศ. 356 สังคมอินเดียและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
อดศ.XXX วิชาเลือก
และเทคโนโลยี
3 หน่ วยกิต
อดศ.362 นโยบายต่ างประเทศอินเดีย
3 หน่ วยกิต
อดศ.XXX วิชาเลือก
รวม 18 หน่ วยกิต
หมายเหตุ: ปี 3 ภาค 2 นักศึกษาไปศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยในอินเดีย 1 ภาคการศึกษา

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

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
อดศ. 367 ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียใต้
3 หน่ วยกิต
อดศ.450 เศรษฐกิจการเมืองและ
3 หน่ วยกิต
การพัฒนาในอินเดีย
อดศ.451 การค้ า การเงิน และการลงทุน 3 หน่ วยกิต
ของอินเดีย
อดศ.462 ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
3 หน่ วยกิต
อินเดีย-ไทย
อดศ.XXX วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
อดศ.XXX วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม 18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
อดศ.345 ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมอินเดียร่ วมสมัย
3 หน่ วยกิต
อดศ.366 อินเดียกับพหุภาคีนิยม
3 หน่ วยกิต
อดศ.483 สารนิพนธ์

3 หน่ วยกิต

อดศ.XXX วิชาเลือกเสรี

3 หน่ วยกิต

อดศ.XXX วิชาเลือกเสรี

3 หน่ วยกิต
รวม

15 หน่ วยกิต
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3.1.5
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ท. 160
ภาษาไทยเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TH 160
Basic Thai
(สาหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศหรือได้ รับอนุมตั จิ ากภาควิชาภาษาไทย )
การใช้ ภาษาไทยด้ านตัวอักษร เสียง คา ความหมายของคา ประโยค และฝึ กทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด
อ่ าน เขียน
หมายเหตุ
1. ผู้เรี ยนต้ องเป็ นนักศึ กษาชาวต่ างประเทศ หรื อนักศึ กษาที่ไม่ มีความรู้ ภาษาไทยหรื อมีความรู้
ภาษาไทยน้ อยมากเนื่องจากต้ องพานัก หรื อศึ กษาในต่ างประเทศ หรื อศึ กษาหลักสู ตรนานาชาติ
เป็ นเวลานาน จนไม่ สามารถสื่อสารด้ วยภาษาไทยได้
2. คณะหรื อ โครงการต่ า งๆ ที่ มี นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียน ท.160 ได้ แต่ ท้งั นีห้ ากภาควิชาฯ พบว่ านักศึกษามีความรู้ เพียงพอที่จะศึกษาในระดับ
ท.161 ภาควิชาฯ จะดาเนินการให้ นักศึกษาเพิกถอนรายวิชา ท.160 แล้ วไปลงทะเบียนรายวิชา ท.
161
3. กรณีที่หลักสู ตรระดับปริญญาตรีของคณะหรือโครงการต่ างๆ กาหนดให้ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดภาษาไทย 2 รายวิชาคือ ท.161 และ ท.162 หรือ ท.161 และ ท.163 หากมีนักศึกษาในกรณีข้อ
1 คณะหรื อโครงการสามารถจดให้ นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยน 2 รายวิชา คือ ท.160 ภาษาไทย
เบือ้ งต้ น และ ท.161 การใช้ ภาษาไทย
ท. 161
TH 161

การใช้ ภาษาไทย
Thai Usage
หลักและทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟัง การอ่ าน การเขียนและการพูด โดยเน้ นจับใจความ
สาคัญ การถ่ ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่างเหมาะสม

3 (3-0-6)

ปพ. 100
PD 100

ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
Beginning Thai
การสื่อสารภาษาไทยเบือ้ งต้ น (อักษร วรรณยุกต์ การสนทนาเบือ้ งต้ นและหลักภาษา) การพูด ฟั ง
อ่ านและเขียนภาษาไทยระดับเบือ้ งต้ น

ปพ. 101
PD 101

ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
Intermediate Thai
การฝึ กทั ก ษะภาษาไทยเพิ่ ม เติ ม จากการอ่ า นข้ อเขี ย นลั ก ษณะต่ า งๆ และการใช้ ภาษาใน
ชีวติ ประจาวัน สื่อสารเกีย่ วกับหัวข้ อต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับชีวติ ประจาวัน
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ปพ. 102
PD 102

ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Thai
การฝึ กทักษะภาษาไทยเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ งานเขียนประเภทต่ างๆ เช่ น วรรณกรรมไทย
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ และศึ กษาวัฒนธรรมและสั งคมไทยจากสื่ อการสอนต่ างๆ ทักษะภาษา
สาหรับการทางานและด้ านวิชาการ

ปพ. 223
PD 223

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Society and Culture of Thailand
สังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่ มุมต่ างๆ จากตัวอย่ างงานวิจัยของนักวิชาการทางสั งคมศาสตร์ ท้งั
ไทยและต่ างประเทศ โดยเน้ นการศึกษาอย่ างวิพากษ์ วจิ ารณ์ และการวิเคราะห์

ปพ. 343
PD 343

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
Social and Economic Development in Thailand
3 (3-0-6)
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทย ในแง่ ความหมาย แนวความคิด และแนวทางทีแ่ ตกต่ างกัน
เช่ น การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่ างการพัฒนาในชนบทกับในเมือง การพัฒนาโดยชุมชน การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่ วม และการพัฒนาแบบยัง่ ยืน โดยศึกษาช่ องว่ างระหว่ างชนบทกับเมือง
บทบาทและความสัมพันธ์ ระหว่ างชุมชนกับองค์ กรอิสระ กับรัฐบาลและภาคธุรกิจ อาจเน้ น
รู ปแบบการพัฒนาทีใ่ ห้ ความสาคัญกับประชาธิปไตย ความหลากหลาย ความยัง่ ยืน และการ
ปกครองตนเอง โดยศึกษาจากสถานการณ์ ทเี่ กีย่ วกับการศึกษา การฟื้ นฟูชุมชน สาธารณสุขหรือ
เศรษฐกิจ

มธ. 100
TU 100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Civic Education
การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule
of Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชา ธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ น
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ
(Learning by doing)

มธ.110
TU 110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษย์ ในยุคต่ างๆ ที่ได้ สะท้ อ นความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้ างสรรค์ ของมนุษย์ ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปั ญหาต่ าง ๆ ที่มนุษยชาติ
กาลังเผชิ ญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและ
วิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดาเนินชี วิตต่ อไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนี้

3 (3-0-6)
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มธ.113
TU 113

ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิด ทางปรั ช ญาและศาสนาที่มี ค วามส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ใ นแง่ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรม และการ
ดารงชีวติ เพือ่ ให้ นักศึกษารู้ จกั คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่ างมีหลักเกณฑ์ และ
สามารถประยุกต์ ความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการดารงชีวิตร่ วมกับผู้อื่น
ในสังคม

มธ.117
TU 117

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยเน้ นความ สัมพันธ์
ทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ น
พืน้ ฐานแห่ งการเปลีย่ นแปลงของโลกเข้ าสู่ สมัยใหม่

มธ.120
TU 120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสั งคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้ เห็นว่ าวิชาสั งคมศาสตร์ มีความหมายต่ อมนุษย์ โดย
ศึ ก ษาก าเนิ ด ของสั ง คมศาสตร์ กั บ โลกยุ ค สมั ย ใหม่ การแยกตั ว ของสั ง คมศาสตร์ ออกจาก
วิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทาง
สั งคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาคัญ ๆ ทาง
สั งคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคม
ร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ โดยใช้ ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ น
ปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสั งคม ระดับสั งคม ที่เป็ นรั ฐ
ชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก

มธ.130
TU 130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืน้ ฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดาเนินชี วิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม และศึ กษาประเด็นการถกเถียงที่
สาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์

มธ.151
TU 151

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
General College Mathematics
รายวิชาบังคับก่ อน: ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาทีม่ รี หัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู้ เบือ้ งต้ นของกาหนดการเชิง
เส้ น ตรรกวิทยา การคานวณดอกเบีย้ เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี
ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น แนวคิดสถิตเิ ชิงอนุมานเบือ้ งต้ น โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ

3 (3-0-6)
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มธ.152
TU 152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาบังคับก่ อน: วิชานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่ คยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่ ตา่ กว่ า 16 หน่ วยกิตหรือเป็ นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียนหลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่
ใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การพิสูจน์ ใน
ทฤษฎีเกีย่ วกับอสมการและค่ าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์
ของฟั งก์ ชัน การเขียนกราฟของฟั งก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบ
สมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย

มธ.153
TU 153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ ประกอบที่สาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผล
พืน้ ฐานการสื่ อสารข้ อมูล ระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สาเร็ จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

มธ.154
TU 154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ าง
เหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎี
บทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ
ฟังก์ ชันเพิม่ ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย ทฤษฎีจานวนเบือ้ งต้ น

มธ.155
TU 155

สถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-6)
Elementary Statistics
ลักษณะปั ญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิ งพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจง
ของตัวแปรสุ่ มทวินาม ปั วซง และปกติ เทคนิคการชั กตัวอย่ างและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่ าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การ
วิเ คราะห์ ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น
เชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง

มธ.156
TU 156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลักการพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์ แวร์
ระบบและซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
18

อซ.125
AS 125

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
Introduction to ASEAN
ประวัตขิ องการก่ อตั้ง และเป้ าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้ านสังคม การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบือ้ งต้ น ของประเทศต่ างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกอาเซียน

หมวดวิชาภาษาฮินดีและสันสกฤต
อดศ.100
ไวยากรณ์ ฮินดี 1
3 (3-0-6)
IDS 100
Hindi Grammar 1
วิธีเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสี ยง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรู ปนาม คุณศั พท์
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ ลักษณะประโยคพืน้ ฐาน
อดศ.101
IDS 101

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Listening and Speaking in Hindi 1
คาศั พท์ พืน้ ฐานภาษาฮินดี การฝึ กทักษะการฟั ง การสนทนาเช่ น การทักทาย การแนะนาตัวเอง
เรื่องทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน

อดศ.200
IDS 200

ไวยากรณ์ ฮินดี 2
3 (3-0-6)
Hindi Grammar 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.100 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การแจกรู ปกริยาในปัจจุบันกาล อดีตกาลและอนาคตกาล กริยา perfective verbs กริยา causative
verbs, กริยาเชื่อม conjunct verbs, กริยาช่ วย auxiliary verbs โครงสร้ างประโยคกรรมวาจก
ประโยคเงือ่ นไข

อดศ.201
IDS 201

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 2
Listening and Speaking in Hindi 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.101 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การใช้ ถ้อยคาสานวนภาษาฮินดี การฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ ต่างๆ

อดศ.202
IDS 202

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Listening and Speaking
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.201 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ฝึ กฟั งและพูดเรื่องทางธุรกิจทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์ เน็ต ฝึ กพูดสุ นทรพจน์ ฝึ กพูดโต้ วาที ฝึ ก
ทักษะการฟังจากภาพยนตร์ ข่ าว

3 (3-0-6)
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อดศ.203
IDS 203

ภาษาฮินดีเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม 1
3 (3-0-6)
Reading on Society and Culture 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.200 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การอ่ านบทความหรือหนังสือภาษาฮินดีทเี่ กีย่ วกับภูมศิ าสตร์ อนิ เดียท่ านา้ ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในอินเดีย
เทศกาลต่ างๆ ในอินเดีย ศาสนาในอินเดีย

อดศ.204
IDS 204

ภาษาฮินดีเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม 2
Reading on Society and Culture 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.203 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความเชื่อเกีย่ วกับการเกิดใหม่ของศาสนาฮินดู การสร้ างภาพยนตร์ ในอินเดีย โยคะ พิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ 12 พิธี บุคคลสาคัญของอินเดีย เช่ น มหาตมา คานธี, ระพินทรนาถ ฐากูร, ดร.ภีมราว
อัมเบดการ์ , สุ ภาษ จันทรโพส, ยวาหรลาล เนรู ห์

อดศ.210
IDS 210

การเขียนภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.100 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึ กษาการสร้ างศั พท์ ประเภทต่ างๆ มีอุปสรรค ปั จจัย การสนธิ คาสมาส ศั พท์ ที่มีความหมาย
เหมือนกัน (Synonyms) ศัพท์ ที่มีความหมายตรงข้ าม(Antonyms) ศัพท์ ที่มีหลายความหมาย
(Homonyms) การให้ คาจากัดความคาศั พท์ ศั พท์ ที่มีรูปคล้ ายกัน(Paronyms) คาแสลงในภาษา
ฮินดี การเขียนตามคาบอก หลักการเขียน ฝึ กเขียนข้ อความสั้นๆ ฝึ กการเขียนประวัตติ วั เอง เขียน
อธิบายภาพ

อดศ.225
IDS225

สันสกฤต 1
3 (3-0-6)
Sanskrit 1
การใช้ ตัว อักษรละติน เทีย บเท่ าอัก ษรเทวนาครี หลัก เกณฑ์ ก ารสนธิ ธาตุค ณะที่ 1,4,6และ10
ประกอบไปด้ วยรู ปแบบของคากริยากาลสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์ กรรมวาจก การิตวาจก การแจก
คานามและคาคุณศัพท์ ทลี่ งท้ ายด้ วยสระและพยัญชนะ วิภัตติ โครงสร้ างของคา การแปลประโยค
สันสกฤต

อดศ.226
IDS226

สันสกฤต 2
3 (3-0-6)
Sanskrit 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.225 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วิภัตติของจานวน การแจกกริยาธาตุคณะที่ 2 3 5 7 8 และ 9 ประกอบไปด้ วยรู ปแบบของ
คากริยากาลสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์ อาการนาม กริยานามธาตุ โครงสร้ าง และแปลประโยคภาษา
สันสกฤต

3 (3-0-6)
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อดศ.300
IDS300

การเขียนภาษาฮินดี 2
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.210 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การเขียนเรื่ องที่กาหนดให้ เกี่ยวกับนิทาน บุคคลสาคัญ สถานที่สาคัญ สั ตว์ และพืช การเขียน
ติดต่ อด้ านธุรกิจทางจดหมาย อีเมล์

อดศ.301
IDS301

การเขียนภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.300 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การเขี ย นเรี ย งความเรื่ อ งที่ ก าหนดให้ การเขี ย น บทความ การเขี ย นเรื่ อ งสั้ นการเขี ย น
นวนิยาย ศึกษาศัพท์ ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายและอีเมล์ ตดิ ต่ อทางธุรกิจ

อดศ.302
IDS302

การแปลภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Hindi Translation 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.204 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการแปลและแปลข้ อความสั้ นๆ จากภาษาฮินดีเป็ นไทยหรื ออังกฤษและจากภาษาไทยหรื อ
อังกฤษเป็ นฮินดี

อดศ.303
IDS303

การแปลภาษาฮินดี 2
3 (3-0-6)
Hindi Translation 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.302 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
แปลเรื่องทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจโฆษณา การค้ าขาย การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา
เหตุการณ์ เกิดขึ้นในชี วิตประจาวัน จากภาษาฮินดีเป็ นไทยหรื ออังกฤษและจากภาษาไทยหรื อ
อังกฤษเป็ นฮินดี

อดศ.304
IDS304

ประวัตวิ รรณคดีฮินดี
3 (3-0-6)
History of Hindi Literature
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.204 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาประวัตวิ รรณคดีฮินดีท้งั 4 ยุค ได้ แก่ ยุคต้ น (ค.ศ. 1050 - ค.ศ. 1375)ยุคกลางระยะแรก (ค.ศ.
1375 - ค.ศ. 1700) ยุคกลางระยะหลัง (ค.ศ. 1700 - ค.ศ.1900) และยุคปั จ จุบัน (ค.ศ. 1900 ปัจจุบัน)

อดศ.305
IDS305

ประวัตกิ ารวิจารณ์ วรรณกรรมฮินดี
3 (3-0-6)
History of Hindi Literary Criticism
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.304 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึ กษาประวัติการวิจารณ์ วรรณกรรมฮิ นดี วิเคราะห์ แนวคิดของนักวิจารณ์ วรรณกรรมฮิ นดีที่
สาคัญ อาทิ รามจันทระ ศุกละ, หชารี ประสาท ทวิเวที, มุกติโพธ, นามวระ สิงห์
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อดศ.307
IDS307

บทละครและบทความภาษาฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Drama and Essay
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.304 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษากระแสนิยม แนวคิด อิทธิพลในบทละครและบทความภาษาฮินดีในยุคใหม่ อาทิ ภารัตเตนทุ
หริศจันทร์ , ชัยศังกร ประสาท, โมหัน ราเกศ, รามจันทร ศุกละ, หะซารีประสาท ทวิเวที

อดศ.318
IDS318

บทกวีฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Poetry
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.304หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ในยุคปัจจุบัน (Adhunikkal) ศึกษาประวัติและผลงานของกวีสาคัญ ชัยศังกร ประสาท นิราลา
มหาเดวี วรมา อัคเยยะ มุกติโบธ ระฆุวรี สหาย นาคารชุน ธุมลิ

อดศ.325
IDS325

สันสกฤต 3
Sanskrit 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.226 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษาบางส่ วนจากคัมภีร์ฤคเวท คัมภีร์พราหมณะ และคัมภีร์อุปนิษัท

อดศ.326
IDS326

สันสกฤต 4
3 (3-0-6)
Sanskrit 4
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.226 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึ กษาบางส่ ว นของคัม ภีร์ อิติหาส (มหาภารตะ และรามายณะ) คัมภี ร์ปุ ราณะ และ วรรณคดี
สันสกฤตแบบแผน

อดศ.400
IDS400

นิยายและเรื่องสั้นภาษาฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Novels and Short Stories
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.304 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศึกษากระแสนิยม แนวคิด อิทธิพลในนิยายและเรื่องสั้ นภาษาฮินดีในยุคใหม่ ของนักเขียน เปรม
จันท์ อัคเยยะ นิรมล วรมา

อดศ.405
IDS405

การแปลภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Hindi Translation 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.302 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การแปลวรรณกรรมทีส่ าคัญ การแปลภาพยนตร์ การแปลล่ าม จากภาษาฮินดีเป็ นไทยหรืออังกฤษ
จากภาษาไทยหรืออังกฤษเป็ นฮินดี

3 (3-0-6)

22

อดศ. 416
IDS. 416

ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่ องเทีย่ ว 1
3 (3-0-6)
Hindi for Business and Tourism 1
การใช้ ภาษาฮินดีในการสื่ อสาร โดยมุ่งเน้ นที่คาศั พท์ เฉพาะและการสื่ อความหมายที่มักถู กใช้ ใน
ธุรกิจการท่ องเทีย่ ว

อดศ. 417
IDS. 417

ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่ องเทีย่ ว 2
Hindi for Business and Tourism 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อดศ.416 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาฮินดีข้นั สู งขึน้ สาหรับธุรกิจและการท่ องเทีย่ ว

3 (3-0-6)

หมวดวิชาอินเดียศึกษา
อดศ.240
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
IDS240
Indian History 1
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดียตั้งแต่ อารยธรรมลุ่มน้าสิ นธุ ชาวอารยัน และยุคพระเวท อาณาจักรมคธและ
การแผ่ ข ยายของศาสนาพุ ทธ จัก รวรรดิเมารยะและคุ ป ตะ สมัย หลัง คุ ปตะ อาณาจักรและ
จักรวรรดิสาคัญๆในคาบสมุทรเดคคานและอินเดียตอนใต้ โดยเฉพาะโจฬะ ปัลลวะ และวิชัยนคร
การเข้ ามาของมุสลิมจนกระทัง่ ถึงราชวงศ์ มุคลั
อดศ.241
IDS241

ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
3 (3-0-6)
Indian History 2
การเข้ ามาและการพิ ชิ ต ของชาวยุ โ รปในอิ น เดี ย ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อราชวงศ์ มุ ฆั ล
การล่ าอาณานิคม การแผ่ขยายอานาจของอังกฤษ การปฏิวตั ขิ องชาวอินเดีย 1857-1858 จักรวรรดิ
อัง กฤษในอิ น เดี ย การต่ อ สู้ เพื่ อ อิส รภาพของชาวอิ น เดี ย อิ น เดี ย ภายหลั ง ประกาศอิส รภาพ
จนกระทัง่ ถึงปัจจุบัน

อดศ.243
IDS243

วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 1
ศึ กษาวัฒนธรรมอินเดียและโครงสร้ างครอบครั วในประเทศอินเดีย ระบบการแต่ งงาน ระบบ
สิ นสอด ระบบชนชั้นและวรรณะในอินเดีย การเลื่อนฐานะทางสั งคมและชุ มชนชนบท-เมืองใน
อินเดีย
วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 2
ศึ กษาปั ญหาทางสั งคมหลักๆของประเทศอินเดียเช่ น ปั ญหาเรื่ องความยากจน ปั ญหาภาวะการ
ว่ างงาน การวางแผนทางสั งคม สวัสดิการทางสั งคมในอินเดีย การกาหนดกฎหมายในทางสั งคม
แผนงานทางการศึกษา การจ้ างงาน และแผนงานพัฒนารายได้ และแผนงานสวัสดิการทางสั งคม
อืน่ ๆสาหรับผู้ทตี่ กทุกข์ ได้ ยาก

อดศ.244
IDS244
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อดศ.247
IDS247

สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
3 (3-0-6)
Mass Media in Indian Society
วิเคราะห์ ระบบและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในประเทศอินเดีย มโนทัศน์ และประเด็นการศึกษา
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการศึ กษาสื่ ออินเดีย บทบาทของสื่ อสารมวลชนในสั งคมอินเดียสมัยใหม่
ความท้ าทายทางด้ านสั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เผชิญหน้ ากับสื่ อสารมวลชนใน
ประเทศอินเดีย

อดศ.252
IDS252

ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและการเมืองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Social and Political Geography of India
ภูมิศาสตร์ สังคมและการเมืองของประเทศอินเดีย มิติทางด้ านพืน้ ที่ว่าด้ วยหน่ วยทางสั งคมต่ างๆ
เช่ น การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายและความหนาแน่ นของประชากร โครงสร้ างอายุ
และเพศ โครงสร้ างอาชีพ โครงสร้ างการศึกษาและการเติบโตของเมือง ความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ภาษาและศาสนา การกาหนดจุดยืนทางด้ านกลยุทธ์ ของอินเดียในทางภู มิศาสตร์ การแบ่ ง
ส่ วนพืน้ ทีข่ องอินเดียและนัยยะทางการเมืองทีเ่ กีย่ วข้ อง ความเป็ นหนึ่งเดียวและความหลากหลาย
และความไม่ สมดุลว่ าด้ วยพืน้ ทีด่ นิ แดนของอินเดียซึ่งเป็ นปัจจัยทางสังคมและการเมือง

อดศ.260
IDS260

การเมืองและการปกครองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Politics and Government of India
ศึกษากระบวนการทางการเมืองและการทางานตามความเป็ นจริงของระบบการเมืองอินเดียที่ต้งั
บนหลั ก การที่ แ ยกการเมื อ งจากศาสนา ศึ ก ษาโครงสร้ างทางการเมื อ งทั้ ง ที่ เ ป็ นโครงสร้ าง
รั ฐ ธรรมนู ญ และโครงสร้ างเชิ ง บริ ห าร วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลต่ อ ข้ อ ขั ด แย้ ง หลั ก ๆของ
กระบวนการทางการเมือง พร้ อมกับประเมินความสาเร็จและความล้ มเหลวของกระบวนการทาง
การเมืองอินเดียในลักษณะเชิงเปรียบเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
เอเชียใต้ ด้วยกัน

อดศ.275
IDS275

ศิลปะอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Art
ศึกษาศิลปะอินเดียโบราณตั้งแต่ สมัยเมารยะ ศุ งคะ กุษาณะ สาตวาหนะ คุปตะ ยุคกลางมาจนถึง
ยุคมุคลั ทีเ่ ป็ น งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตรกรรม ประติมานวิทยาในศิลปะอินเดีย

อดศ.278
IDS278

วรรณคดีอนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
Indian Literature 1
ศึกษาคัมภีร์พระเวท มหากาพย์ มหาภารตะ และรามายณะ มานวธรรมศาสตร์ งานของกาลิทาส
บทกวีของนักบุญในยุคกลาง วรรณกรรมอินเดียใต้ เช่ น ชิลัปปะดิกะรัม นิทานชาดกและเรื่องเรื่อง
เล่ าโบราณต่ างๆเช่ น ปัญจะตันตระหิโตปเทศ กถาสริตสาคร
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อดศ.331
IDS331

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Philosophy
ศึกษาปรัชญาอินเดียตั้งแต่ คมั ภีร์พระเวท คัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตา และคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ คา
สอนของพุทธศาสนา ปรัชญา6ระบบ ถึงปั จจุบัน งานเขียนสาคัญๆของศาสนาฮินดูและพุทธ แง่
คิดมุมมองว่ าด้ วยธรรมชาติข้นั พืน้ ฐานของความเป็ นจริง ตัวตน ความทุกข์ ความเขลา การรู้ แจ้ ง
และโมกษะ

อดศ.344
IDS344

ศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
Religions in India
ศึ กษาศาสนาส าคัญๆของโลกในประเทศอิน เดียเช่ น ศาสนาฮิ นดู ศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา
ศาสนาเชน ศาสนาสิ ก ข์ คริ ส ต์ ศ าสนา ศาสนายู ด าห์ แ ละศาสนาโซโรอั ส เตอร์ ศึ ก ษาความ
หลากหลายทางความเชื่อและศาสนกิจต่ างๆทีส่ ่ งผลต่ อการดารงชีวติ ของชาวอินเดีย

อดศ.345
IDS345

ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมอินเดียร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
Problems and Contemporary Social Crisis in India
ผลกระทบของสั งคมอินเดีย อันเป็ นผลมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองใน
ปัจจุบัน เช่ น ปัญหาสิ่ งแวดล้ อม ปัญหาความยากจน ปัญหาด้ านประชากร ปัญหาความแตกต่ าง
ระหว่ างภูมภิ าค ปัญหาด้ านพลังงาน และประเด็นปัญหาร่ วมสมัยอืน่ ๆ

อดศ.346
IDS346

ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Intellectual History of India
ศึกษาความคิด ความเชื่ อทางศาสนา ธรรมเนียมและความรู้ ซึ่งมีความสาคัญต่ อการก่ อร่ างสร้ าง
ชาติอินเดีย ตั้งแต่ ยุคพระเวท สานักปรัชญาอินเดียในยุคมหากาพย์ กลุ่มนักคิดอิสลาม กลุ่มซู ฟี
และนักคิดท่ านอืน่ ๆรวมถึงคานธีและนักเขียนอินเดียสมัยใหม่ ท่านอืน่ ๆ

อดศ.347
IDS347

มุสลิมในอินเดีย
3 (3-0-6)
Muslims in India
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างชาวอาหรับและอินเดีย การสร้ างอานาจของมุสลิมในอินเดีย อาณาจักรสุ ลตาล
แห่ งเดลี จักรวรรดิมุคลั และการล่ มสลายอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมมุคลั ต่ อชาวอินเดีย กบฏชาว
อินเดยี 1857-1858,มุสลิมภายใต้ การปกครองของอังกฤษความขัดแย้ งระหว่ างชาวฮินดูและมุสลิมกาเนิดปากีสถาน

อดศ.348
IDS348

พุทธศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
Buddhism in India
ประวัตพิ ุทธศาสนาในอินเดียตั้งแต่ การกาเนิดของพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน การสร้ างความเข้ าใจ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับคาสอนและการปฏิบัติของพุทธศาสนาในบริบททางประวัติศาสตร์ ของอินเดียใน
ยุคสมัยดังกล่ าว ผลกระทบของพุทธศาสนาทีม่ ตี ่ อสังคมอินเดีย การก่ อตัวของนิกายมหายาน การ
เสื่อมสู ญของพุทธศาสนาในอินเดีย การฟื้ นฟูพุทธศาสนาในอินเดียในศตวรรษที2่ 0
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อดศ.353
IDS353

เศรษฐกิจอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Economy
ศึกษาเศรษฐกิจทีม่ คี วามหลากหลายของอินเดียครอบคลุมการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม เกษตรกรรม
แบบใหม่ ขอบเขตที่กว้ างขวางมากมายของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ชนิดต่ างๆ ตั้งแต่ ช่วงประกาศ
อิสรภาพจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการทางเศรษฐกิจและนโยบายต่ างๆในประเทศอินเดียตั้งแต่ สมัย
สังคมนิยมทางเศรษฐกิจ จนถึงการเปิ ดเสรีทางเศรษฐกิจ ตลาดและผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ ที่มี
ต่ อเศรษฐกิจอินเดีย

อดศ. 356
IDS 356

สังคมอินเดียและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Indian Society and Development of Science and Technology
พัฒ นาการและการนาไปปฏิ บั ติข องนโยบายสาธารณะต่ า งๆที่เกี่ยวข้ อ งกับ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในประเทศอินเดีย เรื่องราวของการประสบความสาเร็จของอินเดียทางด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่ น การส่ งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอาวุธเทคโนโลยีข้นั สู ง

อดศ.357
IDS357

มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Business Etiquette and Culture
มารยาททางสั งคมและค่ านิยมของคนอินเดียในภูมิภาคต่ างๆ รวมถึงศึกษาหลักการ เทคนิค และ
ทักษะการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอินเดีย และวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบอินเดีย

อดศ.358
IDS358

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในอินเดีย
3 (3-0-6)
SMEs in India
ศึ กษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในเศรษฐกิจอินเดีย อุปสงค์ และอุปทานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งแนวคิดและสมรรถนะต่ างๆ คุณูปการที่สาคัญ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในอินเดียต่ างๆทีม่ ตี ่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กล
ยุท ธทางการตลาดและโอกาสในการลงทุน ในตลาดที่หลากหลาย รวมถึ ง ประเด็น ร่ ว มสมัย ที่
เกีย่ วข้ องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในอินเดียปัจจุบัน

อดศ.362
IDS362

นโยบายต่ างประเทศอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Foreign Policy
ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายต่ างประเทศของประเทศอินเดีย รวมถึงปัจจัยและองค์ ประกอบต่ างๆทีม่ ผี ล
ต่ อการดาเนินนโยบายต่ างประเทศของอินเดีย และผลของการดาเนินนโยบายต่ างประเทศของ
อินเดียต่ อการเมืองระหว่ างประเทศ

อดศ. 363
IDS. 363

อินเดียกับอาเซียน
India and ASEAN
3 (3-0-6)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซี ยน) โดย
พิจารณาจากพัฒนาการช่ วงก่ อตั้งอาเซี ยน การปรั บเปลี่ยนนโยบายของอินเดียต่ อภู มิภาคจนถึง
นโยบาย “มองตะวันออก” การเข้ าร่ วมกับอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาและแนวโน้ มในอนาคต
ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้
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อดศ. 367
IDS. 367

India - Other South Asian Countries Relations
3 (3-0-6)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับภูมภิ าคเอเชียใต้ เช่ น ปากีสถาน ศรีลงั กา บังกลาเทศ โดยวิเคราะห์
ปัจจัยต่ างๆซึ่งส่ งผลต่ อความร่ วมมือและความขัดแย้ งในภูมิภาคทั้งด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม

อดศ. 366
IDS 366

อินเดียกับพหุภาคีนิยม
India and Multilateralism
ลักษณะของพหุภาคีนิยมในบริบทของอินเดีย แนวโน้ มและการเปลีย่ นแปลงหลักของพหุภาคี
นิยม การพัฒนาบทบาทของอินเดียในความสัมพันธ์ เชิงพหุภาคี การปฎิสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดีย
กับสถาบันและตัวแสดงหลักในระดับ
พหุภาคีผ่านมุมมองเชิงสหวิทยาการ

อดศ.369
IDS369

ประชาธิปไตยในอินเดีย
3 (3-0-6)
Democracy in India
การเกิ ด และการพั ฒ นาของประเทศประชาธิ ป ไตยใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ลั ก ษณะเฉพาะของ
ประชาธิปไตยอินเดีย สร้ างทฤษฏีว่าด้ วยประชาธิปไตยอินเดีย ประเด็นต่ างๆว่ าด้ วยความสั มพัน ธ์
ของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา อัตลักษณ์ การพัฒนา ความไม่ เท่ าเทียม และวัฒนธรรม
ในอินเดีย

อดศ.445
IDS445

วัฒนธรรมสมัยนิยมในอินเดีย
3 (3-0-6)
Popular culture in India
ศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมอินเดีย เช่ น การแสดง โทรทัศน์ วรรณกรรม สื่ อโฆษณา ภาพยนตร์
การ์ ตูน และดนตรี โดยมุ่งเน้ นการศึกษากระแสนิยมในอดีตและปัจจุบันของวัฒนธรรมสมัยนิยม
ในประอินเดีย ศึกษาบริบททางสั งคมและวัฒนธรรมของผลิตผลและปฏิบัติการของวัฒนธรรม
สมัยนิยมในอินเดีย ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ ต่างๆทีใ่ ช้ ในการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม

อดศ.448
IDS448

พหุวฒ
ั นธรรมนิยมในประเทศอินเดีย
3 (3-0-6)
Multiculturalism in India
ศึกษาลักษณะความหลากหลายในสั งคมอินเดียร่ วมสมัย อันเกี่ยวข้ องกับประเด็นการถกเถียงว่ า
ด้ ว ยวัฒนธรรม ความคิด และการเคลื่อนไหวทางสั งคมของอิน เดีย แนวความคิด และ ปั ญ หา
ปัจจุบันว่ าด้ วยความแตกต่ างทางวัฒนธรรม โดยเน้ นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา
ชนชั้ น ชั้ นวรรณะ เพศวิถี สตรี ในฐานะของคนผู้ด้อยโอกาส การวิเคราะห์ อคติ การเลือกปฏิบัติ
และความรุนแรงทีม่ ตี ่ อคนกลุ่มน้ อยต่ างๆในสังคม การเมืองว่ าด้ วยความแตกต่ าง

3 (3-0-6)
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อดศ.450
IDS450

เศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนาของอินเดีย
3 (3-0-6)
Political Economy and Development in India
ศึกษาลักษณะโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและการพัฒนาของอินเดีย โดยศึ กษาการ
เปลี่ยนแปลงของความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ตั้งแต่ การปกครอง
ของเจ้ า อาณานิ ค มอัง กฤษ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ปั ญ หาจากการพัฒ นาและความส าคัญ ของระบบ
เศรษฐกิจการเมืองของอินเดียในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่ างประเทศอีกด้ วย

อดศ.451
IDS451

การค้ า การเงิน และการลงทุนของอินเดีย
3 (3-0-6)
Commerce, Finance and Investment of India
การค้ าและการลงทุนของอินเดีย นโยบายและการปฏิบัติของรั ฐบาลต่ อการค้ าและการลงทุนใน
อินเดีย ประสบการณ์ ของบริษัทเอกชนไทยในการทาการค้ าและการลงทุนในอินเดีย รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในด้ านการค้ าและการลงทุน

อดศ.462
IDS462

ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดีย-ไทย
3 (3-0-6)
Indian-Thai Relations
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ไทย - อินเดีย ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาพัฒนาการของความสั มพันธ์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร ระหว่ างประเทศไทยและประเทศอินเดีย

อดศ.483
IDS483

สารนิพนธ์
3 (3-0-6)
Research Paper
ศึกษาค้ นคว้ าและนาเสนอสารนิพนธ์ ในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับอินเดียศึ กษา ภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ ทปี่ รึกษา และวัดผลจากสารนิพนธ์ ทนี่ าเสนอ

อดศ.489
IDS489

หัวข้ อเฉพาะในอินเดียศึกษา
Special topics in Indian Studies
ศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับอินเดียศึกษา

3 (3-0-6)
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Course Description
ท.160
ภาษาไทยเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TH160
Basic Thai
(For foreign students or allowed by Thai Department)
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences. It also provides the four
basic skills: listening, speaking, reading and writing.
Remarks
1. Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly.
2. If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in TH161.
3. As required by the curriculum, students must enroll in two courses in Thai – TH161 and
TH162, or TH161 and TH163. For students who enroll in TH160, the program designates TH161
as the second requisite course
ท.161
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
Thai language usage skills - listening, reading, writing and speaking, with the emphasis on
drawing the main idea, communicating knowledge and thoughts, and composing properly.

ปพ. 100
PD 100

ภาษาไทยระดับต้ น
3 (3-0-6)
Beginning Thai
Basic Thai communication: the alphabet and tone system, basic conversation skills, grammar,
and usage. Basic speaking, listening, reading, and writing skills.

ปพ. 101
PD 101

ภาษาไทยระดับกลาง
3 (3-0-6)
Intermediate Thai
Further development of proficiency in basic communication skills through analyses of texts. The
language of daily communication on topics relating to their everyday life.

ปพ. 102
PD 102

ภาษาไทยระดับสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Thai
Further development of skills, particularly through analyses of texts from Thai literature,
magazines, and newspapers, as well as audio-visual materials on subjects related to the Thai
culture and society. Improvement of language skills for practical work and academic usages.
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ปพ. 223
PD 223

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Social and Culture of Thailand
Thai society and culture as investigated in diverse anthropological methods, using case studies
from various researches by Thai and international academics, emphasizing analytical and critical
approaches.

ปพ. 343
PD 343

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
3 (3-0-6)
Social and Economic Development in Thailand
An exploration of multiple meanings, concepts and practices of development i.e. rural vs. urban
development, community-based development, participatory development, and sustainable
development, 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.

มธ.100
TU 100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concepts of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for
self-development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in
addressing issues in their society through real-life practices.

มธ.110
TU 110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
Integrated Humanities
Ahistoryofmankind,reflectingbelief,thought,and intellectualdevelopmentthroughdiversetimeperioIDS.Analytic methoIDS
willalsobeappliedtocurrentproblems,includingtheeffectoftechnologicaldevelopment,violence,war,andworldcrisis –inorder
toliveeffectivelyinthemidstofthischangeableworld.

มธ.113
TU113

ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
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.
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มธ.117
TU117

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Development of Modern World
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.120
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Integrated Social Sciences
This course present that the subject - social sciences is important for human by studying the
origin of social sciences in the modern world, the separation of social science from science, the
acceptance of scientific paradigm to explain social phenomenon. Analysis of significant
disciplines, concepts and theories in social science by pointing out their strengths and weaknesses
when applied to social problems. Analysis of contemporary issues with the application of social
theories so that each issue is understood from the individual perspective, group perspective and
macro - social, national and world perspectives.

มธ.130
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Integrated Science and Technology
Basic concepts in science, scientific theories and philosophies, standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influenced on human lives.
Impacts of science and technology on economics, societies and environments. Current issues
involved with the impacts of science and technology on moral, ethics and human values.

มธ.151
TU151

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
General College Mathematics
Sets, 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 concepts of
inferentialstatistics,statisticalpackages.

มธ.152
TU152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(for student who studied mathematics in high school not less than 16 credits or being compulsory
course)
Logical rule for proving; methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of
theorems of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions,
applications of functions, curve sketching, partial fractions decomposition, solving of simple
systems of linear equations.
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มธ.153
TU153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
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 package, security, ethics and laws related to computer usage and
information systems.

มธ.154
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
Logical rule for proving; methods of proofs, quantifiers; arguments, mathematical induction,
structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of
axes, rotation of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing
function and decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number
theory.

มธ.155
TU155

สถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-6)
Elementary Statistics
Nature of statistical problems, review of descriptive statistics, probability, random variables and
some probability distributions (binomial, poisson and normal), sampling technique and sampling
distributions; estimation and hypothese testing for one or two populations, one-way analysis of
variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.

มธ.156
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computer
Essential components of computer systems, data processing, algorithm, flowchart, data
representation, system and application software, fundamentals of computer programming and its
application, data communication and the Internet, security, ethics and laws related to computer
usage and information systems

อซ. 125
AS 125

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาเซียน
3 (3-0-6)
Introduction to ASEAN
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.
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อดศ.100
IDS100

หมวดวิชาภาษาฮินดีและสันสกฤต
3 (3-0-6)
ไวยากรณ์ ฮินดี 1
Hindi Grammar 1
Devanagari script, consonant pronunciation, declension, adjectives, numerals, verbs, adverbs,
Hindi sentence patterns.

อดศ.101
IDS101

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Listening and Speaking in Hindi 1
Basic vocabulary, practice in Hindi listening, basic conversation such as greeting, selfintroduction, Hindi in everyday use.

อดศ.200
IDS 200

ไวยากรณ์ ฮินดี 2
Hindi Grammar 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of IDS 100 or permission of instructor
Hindi orthography; perfective verbs, causative verbs, conjunct verbs auxiliary verbs, conditional
Sentences.

อดศ.201
IDS 201

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 2
Listening and Speaking in Hindi 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 101 or permission of instructor
Choice of worIDS in Hindi; practice listening and speaking simple dialogues in everyday life

อดศ.202
IDS202

การฟังและการพูดภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Listening and Speaking in Hindi 3
Prerequisite: Have earned credits of IDS 201 or permission of instructor
Practice in Hindi listening and speaking on business issues, listening and speaking Hindi on the
telephone, internet, speech delivery, debate; practice listening through Hindi films and news.

อดศ.203
IDS203

ภาษาฮินดีเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม 1
3 (3-0-6)
Readings on Society and Culture 1
Prerequisite: Have earned credits of IDS 200 or permission of instructor
Practice in reading articles and literary works in Hindi related to geography of India, sacred
ghats in India, festivals and events, religions in India.

3 (3-0-6)
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อดศ.204
IDS204

ภาษาฮินดีเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม 2
3 (3-0-6)
Readings on Society and Culture 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 203 or permission of instructor
The belief of reincarnation of soul in Hinduism, promotion of Hindi in Indian film, yoga, 12
rituals. India’s great men such as Gandhi, Rabindranath Tagore, Bhimrao R. Ambedkar, Subash
Chandra Bose, Jawaharlal Nehru.

อดศ.210
IDS210

การเขียนภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 1
Prerequisite: Have earned credits of IDS 100 or permission of instructor
Word formation: prefix, suffix, compounIDS, synonyms, antonyms, homonyms, paronyms,
slangs, principles of writing, the basic skills of good writing.

อดศ.225
IDS225

สันสกฤต 1
3 (3-0-6)
Sanskrit 1
Devanagari script and its equivalent Roman characters, the principles of euphonic combination
(Sandhi) conjugation of verbs class 1 4 6 and 10 including their participles in present and
imperfect tenses and in indicative, imperative and potential mooIDS, passive verbs, causative
verbs, declension of nouns and adjectives ending in vowels and consonants, declension of
pronouns, and construction and translation and Sanskrit sentences.

อดศ.226
IDS226

สันสกฤต 2
3 (3-0-6)
Sanskrit 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 225 or permission of instructor
Declension of numerals, conjugation of verbs classes 2,3,5,7,8 and 9 including their participles in
present and imperfect tenses and in indicative, imperative and potential mooIDS, infinitives,
gerunIDS, compounIDS, conjugation of all verbs in perfect, aorist, and future systems, intensive
verbs, desiderative verbs, and denominative verbs, and construction and translation of Sanskrit
sentences.

อดศ.300
IDS300

การเขียนภาษาฮินดี 2
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 210 or permission of instructor
Practice in writing basic essays on selected topics: fairy tales, great men, places, animals and
plants, e-mail writing.
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อดศ.301
IDS301

การเขียนภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Writing in Hindi 3
Prerequisite: Have earned credits of IDS 300 or permission of instructor
Practice in writing essays on selected topics, the art of short story and novel writing, Hindi
vocabulary for business, business letter and e-mail writing.

อดศ.302
IDS302

การแปลภาษาฮินดี 1
3 (3-0-6)
Hindi Translation 1
Prerequisite: Have earned credits of IDS 204 or permission of instructor
The basic principles of translation, practice of translating Hindi to Thai or English and vice
versa.

อดศ.303
IDS303

การแปลภาษาฮินดี 2
3 (3-0-6)
Hindi Translation 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 302 or permission of instructor
Practice in translating various texts, such as business issues from Hindi to Thai or English, and
vice versa.

อดศ.304
IDS304

ประวัตวิ รรณคดีฮินดี
3 (3-0-6)
History of Hindi Literature
Prerequisite: Have earned credits of IDS 204 or permission of instructor
History of literature, divided into 4 perioIDS: Adikal (the Early period), Bhakti Kal (the
Devotional period), Ritikal (the Scholastic period), and Adhunikaal (the Modern period).

อดศ.305
IDS305

ประวัตกิ ารวิจารณ์ วรรณกรรมฮินดี
3 (3-0-6)
History of Hindi Literary Criticism
Prerequisite: Have earned credits of IDS 304 or permission of instructor
History of Hindi literary criticism, the views of key figures in the historical development of Hindi
literary criticism, such as Ramchandra Shukla, Hajari Prasad Dvivedi, Muktibodh, Namvar
Singh.

อดศ.307
IDS307

บทละครและบทความภาษาฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Drama and Essay
Prerequisite: Have earned credits of IDS 304 or permission of instructor
Modern Hindi dramas and essays including such writers as Bhartendu Harishchandra,
Jaishankar Prasad, Mohan Rakesh, Ramchandra Shukla and Hajariprasad Dvivedi.
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อดศ.318
IDS318

บทกวีฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Poetry
Prerequisite: Have earned credits of IDS 304 or permission of instructor
Hindi literatures in the Adhunikkal or Modern period through the study of authors such as
Jaishankar Prasad, Nirala, Mahadevi Varma, Agyeya, Muktibodh, Raghuvir Sahay, Nagarjun,
Dhumil.

อดศ.325
IDS325

สันสกฤต 3
3 (3-0-6)
Sanskrit 3
Prerequisite: Have earned credits of IDS 226 or permission of instructor
The selections from the Rigveda, from the Brahmanas and from the UpanishaIDS

อดศ.326
IDS326

สันสกฤต 4
3 (3-0-6)3 (3-06)
Sanskrit 4
Prerequisite: Have earned credits of IDS 226 or permission of instructor
The select portions of the Itihasas (The Mahabharata and the Ramayana), of the Puranas, and of
the classical Sanskrit literature.
นิยายและเรื่องสั้นภาษาฮินดียุคใหม่
3 (3-0-6)
Modern Hindi Novels and Short Stories
Prerequisite: Have earned credits of IDS 304 or permission of instructor
Literary trenIDS, thoughts, and influences in Hindi novels and short stories in the Modern period
(Adhulnikkal) through the study of authors such as Premchand, Agyey, Guleri, Nirmal Varma.

อดศ.400
IDS400

อดศ.405
IDS405

การแปลภาษาฮินดี 3
3 (3-0-6)
Hindi Translation 3
Prerequisite: Have earned credits of IDS 302 or permission of instructor
Translation from Hindi to English or Thai and vice versa at a higher level; practice in translating
major literary works and films, principles and techniques of interpreting Hindi to English or
Thai and English or Thai to Hindi.

อดศ.416
IDS. 416

ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่ องเทีย่ ว 1
3 (3-0-6)
Hindi for Business and Tourism 1
Hindi language use for communication focusing on technical terms and expressions frequently
used in business and tourism.
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อดศ.417
IDS. 417

ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่ องเทีย่ ว 2
Hindi for Business and Tourism 2
Prerequisite: Have earned credits of IDS 416 or permission of instructor
A higher level of Hindi language for business and tourism.

3 (3-0-6)

หมวดวิชาอินเดียศึกษา
อดศ.240
ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
IDS240
Indian History 1
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
IDS241

ประวัตศิ าสตร์ อนิ เดีย 2
3 (3-0-6)
Indian History 2
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
IDS243

วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 1
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 1
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
IDS244

วัฒนธรรมและสังคมอินเดีย 2
3 (3-0-6)
Culture and Society of India 2
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
IDS247

สื่อสารมวลชนในสังคมอินเดีย
3 (3-0-6)
Mass Media in Indian Society
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.
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อดศ.252
IDS252

ภูมศิ าสตร์ ทางสังคมและการเมืองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Social and Political Geography of India
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
IDS260

การเมืองและการปกครองของอินเดีย
3 (3-0-6)
Politics and Government of India
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.275
IDS275

ศิลปะอินเดีย
Indian Art
The ancient Indian art from the time of the Mauryas, Sungas, Kushanas, Satavahanas,
Guptas and the Medievals to the time of the Mughals, including architectures, sculptures and
paintings. The introduction of Buddhist and Hindu iconography.

อดศ.278
IDS278

วรรณคดีอนิ เดีย 1
3 (3-0-6)
Indian Literature 1
The Vedas, the Mahabharata, the Ramayana, Manavadharmashastra, Kalidasa’s works,
poems of Medieval saints, Shilappadigaram, the Jatakas and ancient tales which include
Panchatantra, Hitopadesha and Kathasaritsagara.

อดศ.330
IDS330

ชาวอินเดียพลัดถิน่
3 (3-0-6)
Indian Diaspora
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
IDS331

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Philosophy
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.
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อดศ.344
IDS344

ศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
Religions in India
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.

อดศ.345
IDS345

ปัญหาและวิกฤตการณ์ สังคมอินเดียร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
Problems and Contemporary Social Crisis in India
The current economic, social, and political issues faced by India, including environmental
concerns, poverty, population problem, domestic regional developments, energy, security, and
other contemporary issues.

อดศ.346
IDS346

ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Intellectual History of India
Ideas, religious beliefs, customs and knowledge that are important to the shaping of the
Indian nation from the Vedas, the Epics, schools of Indian philosophy, Islamic thinkers, Sufis,
modern thinkers and writers including Gandhi and Tagore.

อดศ.347
IDS347

มุสลิมในอินเดีย
3 (3-0-6)
Muslims in India
The Arab-Indian interactions, the advent of Muslims in Indian, the Delhi Sultanate, the
Mughal Empire and its disintegration, the impact of Mughal culture on Indian life, the Indian
revolt of 1857-1858, Muslims under the British, conflicts between Hindus and Muslims, the
birth of Pakistan .

อดศ.348
IDS348

พุทธศาสนาในอินเดีย
3 (3-0-6)
Buddhism in India
History of Buddhism in India from its origin and up to present, a basic understanding of the
teachings and practices of Buddhism in Indian historical context, impact of Buddhism on
Indian society. The rising of Mahayana, the decline of Buddhism in India. Buddhism's
revival in India in the 20th Century.

อดศ.353
IDS353

เศรษฐกิจอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Economy
India's diverse economy, encompassing traditional farming, modern agriculture, modern
industries, and a multitude of services, from economic socialism to mixed economy. Economic
development and policy in India, Indian economy and economic liberalization, the impact of
globalization on India economy.
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อดศ. 356
IDS 356

สังคมอินเดียและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Indian Society and Development of Science and Technology
The development and implementation of public policies related to science and technology in
India. India's Story of Success in science and technology, such as promoting the information
technology industry and high technology weaponry.

อดศ.357
IDS357

มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจแบบอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Business Etiquette and Culture
Indian social etiquette and values of various regions; principles, techniques, and skills in
trade negotiation with Indian entrepreneurs, as well as Indian business culture.

อดศ.358
IDS358

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในอินเดีย
3 (3-0-6)
SMEs in India
The SMEs (small and medium – sized enterprises) in the Indian economy; their demanIDS
and supplies, buyers and sellers, as well as ideas and capabilities, the significant contribution
made by SMEs to India’s economic development, marketing strategies and investment
opportunities amid the context of market diversity, along with contemporary issues in the
continued development of Indian SMEs.

อดศ.362
IDS362

นโยบายต่ างประเทศอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Foreign Policy
The foreign policy of India, the factors influence the formulation of international public
policy and their consequences.

อดศ. 363
IDS. 363

อินเดียกับอาเซียน
3 (3-0-6)
India and ASEAN
India - The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) relations, Development of the
India-ASEAN relations since the emerging period of ASEAN establishment, Changes in
India’s regional policy, the adoption of the “Look East” policy, Partnership and cooperation
between India and ASEAN, including problems and the future prospects.

อดศ. 366
IDS. 366

อินเดียกับพหุภาคีนิยม
3 (3-0-6)
India and Multilateralism
The nature of multilateralism in Indian context, major trends and changes in the lanIDScape
of multilateralism, dynamic and evolving roles of India in the realm of multilateral relations,
the interaction between India and core features including multilateral institutions and major
actors through an interdisciplinary viewpoint.
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อดศ. 367
IDS 367

ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดียกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้
3 (3-0-6)
India - Other South Asian Countries Relations
Relations between India and other South Asian countries such as Pakistan, Sri Lanka, and
Bangladesh by examining the factors affecting cooperation and conflicts in the region in the
political, economic and social spheres.

อดศ.369
IDS369

ประชาธิปไตยในอินเดีย
3 (3-0-6)
Democracy in India
The birth and development of the world's largest democratic country, features of India's
democracy tracing from the Vedic period, theorizing Indian democracy, issues of democracy
in relation with religion, identity, development, inequality, and culture in India.

อดศ.445
IDS445

วัฒนธรรมสมัยนิยมในอินเดีย
3 (3-0-6)
Popular culture in India
Indian popular culture focusing on historical and current trends in India context such as
performances, television, literature, advertising, films, animations, and music. Examine the
social and cultural context of popular culture products and practices, a variety of critical
approaches used in the study of popular culture in India.

อดศ.448
IDS448

พหุวฒ
ั นธรรมนิยมในประเทศอินเดีย
3 (3-0-6)
Multiculturalism in India
The nature of diversity in contemporary India related to cultural issues, social thoughts and
movements; current trends and problems of cultural diversity with special emphasis on
ethnicity, religion, class, caste, sexual orientation, women as an underprivileged
class, an analysis of prejudice, discrimination, violence towarIDS minorities, and the
politics of differences.

อดศ.450
IDS450

เศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนาของอินเดีย
3 (3-0-6)
Political Economy and Development in India
The characteristics of economic, social and political structures and development of India. The
changing relations between economic, social and political factors from colonial rule under
British Raj to present. Selected contemporary emerging problems and challenges as a result
of development and the role of Indian economy in the wider global political economy context.
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อดศ.451
IDS451

การค้ า การเงิน และการลงทุนของอินเดีย
3(3-0-6)
Commerce, Finance and Investment of India
Indian trade and investment rules and regulations, government policies and practices in trade
and investment, the experience of Thai business in trading and investment in India, as well as
problems and obstacles.

อดศ.462
IDS462

ความสัมพันธ์ ระหว่ างอินเดีย-ไทย
3 (3-0-6)
Indian-Thai Relations
Thai relations with India from the past to the present; the development of political, economic,
social, and military relations between Thailand and India.

อดศ.483
IDS483

สารนิพนธ์
3 (3-0-6)
Research Paper
Major research paper of a selected topic in Indian studies under the advisor’s supervision.

อดศ.489
IDS489

หัวข้ อเฉพาะในอินเดียศึกษา
Special topics in Indian Studies
Specific topics in Indian studies.

3 (3-0-6)
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4.
5.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
คาอธิบายโดยย่ อ
ค้ นคว้ าและนาเสนอสารนิพนธ์ ในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับอินเดียศึกษาโดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาเป็ นผู้ควบคุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คิดอย่ างมีวจิ ารณญาณและอย่ างเป็ นระบบ
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์ ของหัวข้ อ
วิจยั ทีต่ ้งั ไว้
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะกับการแก้ ไขปัญหาในวิชาชีพได้ อย่ างเหมาะสม
ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 4
จานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
การเตรียมการ
1) นักศึกษายืน่ เสนอหัวข้ อวิจยั แก่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาในรายวิชาสารนิพนธ์ เพือ่ จัดกลุ่มตามประเด็นทีน่ ักศึกษาสนใจ
2) แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาประจากลุ่มให้ คาปรึกษาในการทาวิจยั กระบวนการศึกษาค้ นคว้ า และการประมวลผล
3) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่ าต่ อกรรมการสอบสารนิพนธ์ เพือ่ รับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
กระบวนการประเมินผล
วัดผลจากสารนิพนธ์ ทนี่ าเสนอ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ 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
ค่ าระดับ

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 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. ผู้สอนส่ งผลสอบปลายภาคให้ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและคณบดีพจิ ารณารับรองก่อน
การประกาศผลการสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาควรเน้ นการทาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตที่ทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรียนการสอน โดยดาเนินการ ดังตัวอย่ าง
ต่ อไปนี้
1. ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ประเมิน จากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ
2. การประเมินโดยผู้ใช้ บัณฑิต ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการส่ งแบบสอบถาม เพือ่ ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อบัณฑิต
ในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
3. การประเมินโดยบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
4. ความเห็ น จากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ตรหรื ออาจารย์ พิ เ ศษที่ มี ต่ อความพร้ อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา ผลงานของ
นัก ศึ กษาที่วัด เป็ นรู ป ธรรมได้ ซึ่ ง อาทิ (ก) จ านวนรางวัล ทางสั ง คมและวิช าชี พ (ข) จานวนกิจ กรรมการกุศลเพื่อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ (ค) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างองค์ ประกอบหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 135 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) และได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
7 ภาคการศึกษาปกติ
3.3 ต้ องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆทีว่ ทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ กาหนดและเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 22
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