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      From 1934 to  1948,  when Thammasat  was s t i l l  ca l led
Univers i ty  o f  Mora l  and Pol i t ica l  Sc iences —i ts  or ig ina l
name,  one of  the degrees be ing of fered was Thammasat
Degree in  Mora l  Sc ience.  Of fer ing academic t ra in ing in  law,
soc ia l  sc iences,  and economics,  i ts  in terd isc ip l inary  nature
was un iquely  very  modern.
     PPE program at  Thammasat  Univers i ty  is  seen as a
rev iva l  o f  the Thammasat  Degree in  Mora l  Sc ience.
Simi lar ly ,  PPE is  un ique in  i ts  in terd isc ip l inary  nature,
career  f lex ib i l i ty ,  and is  ab le  to  prov ide a good foundat ion
for  those who wish to  pursue educat ion in  a  h igher  leve l .
Moreover ,  the outward- look ing and in ternat ional ly -minded
nature of  the program wi l l  broaden your  hor izon and set  you
up for  a  path to  success both a t  home and abroad.  
     At  Thammasat ,  PPE In ternat ional  Program hopes to  t ra in
students  not  on ly  to  keep up wi th  the wor ld ,  but  a lso to  be
able to  u t i l i ze  knowledge in  an in terd isc ip l inary  way,  to
apply  knowledge f rom d i f ferent  sc iences master fu l ly ,  in
order  to  prov ide the most  e f fect ive so lu t ions to  issues at
hand.
   



นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดย
ศึกษารายวิชาครบตามโครงสรา้งองค์ประกอบและข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี�
   1) วิชาศึกษาทั�วไป (General Education)        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   2) วิชาเฉพาะ (Concentration)                     ไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต
    2.1) วิชาแกน (Major)                                 ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต           
      2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Course)                            27 หน่วยกิต
      2.1.2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Course)      30 หน่วยกิต
      2.1.3) ภาคนิพนธ์และฝ�กปฏิบัติ (Thesis and Internship)    9 หน่วยกิต
    2.2) กลุ่มวิชาโท (Minor)                                ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  นักศึกษาจะต้องออกแบบกลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร หรอื เลือกกลุ่มวิชาโท       
นอกหลักสูตร จาํนวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี� 
     2.2.1) กลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร  
               - กลุ่มวิชาโทปรชัญายุคสมัยใหม่ (Modern Philosophy)
               - กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก 
                 (Public Policy and Global Politics)
               - กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตรกั์บการศึกษาการพัฒนา 
                 (Economics and Development Studies) 
     2.2.2) กลุ่มวิชาโทภายนอกหลักสูตร 
              - กลุ่มวิชาโทของหลักสูตรนานาชาติอื�นในระดับปรญิญาตรภีายใน
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              - กลุ่มวิชาโทอื�นที�สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื� อนไขของ   
                มหาวิทยาลัย
   3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

Curse category out of 126 credits

General Education 30 credits

Core Course 27 credits

Selective Core Course 30 credits

Thesis and Internship 9 credits

Minor course 15 credits

Free Elective Course 15 credits

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต

ส า ข า วิ ช า ป รั ช ญ า  ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  ( ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )
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หมายเหตุ:  1. นักศึกษาจะต้องเสนอแผนการศึกษาที�ต้องครอบคลุมกลุ่มวิชาโท
และกลุ่มวิชาเลือกเสรต่ีออาจารย์ที�ปรกึษา และต้องได้รบัอนุมัติภายในภาคเรยีนที�
2 ของป�การศึกษาที� 2
                 2. นักศึกษาจะต้องยอมรบัและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื� อนไข
ของกลุ่มวิชาโทและกลุ่มวิชาเลือกเสรขีองหลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาตรทีี�
นักศึกษาได้เลือกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาของตนเอง
                 3. ในกรณีที�นักศึกษาประสงค์เลือกเรยีนวิชาในวิชาเฉพาะและกลุ่ม
วิชาเลือกเสร ีณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที�มีข้อตกลงความรว่มมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ในลักษณะโครงการศึกษาแลกเปลี�ยนหรอื
โครงการหลักสูตรสองปรญิญา นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์และข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
                   3.1 ตามข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
กับ Northern Illinois University นักศึกษาวิทยาลัยสกวิทยาการซึ�งมี
คุณสมบัติเหมาะสมสามารถเลือกศึกษาได้ 2 รูปแบบ ดังนี�
                   รูปแบบที� 1 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรต์ลอดหลักสูตร
                   รูปแบบที� 2 ศึกษาป�ที� 1-2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และป� 
 3-4 นักศึกษาสามารถไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที�มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรห์รอืวิทยาลัยสหวิทยาการมีข้อตกลงความรว่มมือ โดยนักศึกษา
สามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที�ศึกษาตามหลักสูตรได้ตามเงื� อนไขและ
หลักเกณฑ์ข้อตกลงความรว่มมือดังกล่าว
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  3.1.3.1 รหัสวิชา
 รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความ
หมาย ดังนี� 
 อักษรย่อ ปกน/IPI หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาปรชัญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์
 ตัวเลขมีความหมายดังนี� 
 เลขหลักหน่วย 
    เลข 0-5  หมายถึงวิชาบังคับ
    เลข 6-9  หมายถึง วิชาเลือก
 เลขหลักสิบ   
 เลข 0-1  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
 เลข 2-3  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกและวิชาบังคับด้านภาษา
 เลข 4-9  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเลือก
 เลขหลักร้อย
 เลข 1  หมายถึง รายวิชาที�จัดสอนในหลักสูตรชั�นป�ที� 1
 เลข 2  หมายถึง รายวิชาที�จัดสอนในหลักสูตรชั�นป�ที� 2
 เลข 3  หมายถึง รายวิชาที�จัดสอนในหลักสูตรชั�นป�ที� 3
เลข 4-5  หมายถึง รายวิชาที�จัดสอนในหลักสูตรชั�นป�ที� 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
   1) วิชาศึกษาทั�วไป (General Education) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั�วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า
30    หน่วยกิต ตามโครงสรา้งและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั�วไป ซึ�ง
แบ่งเป�น 2 ส่วน คือ

ส่วนที� 1 เป�นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที�กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
เรยีนจาํนวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี�       
รหัสวิชา                  ชื�อวิชา                                              หน่วยกิต 
                                                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science)                 บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
มธ.100    พลเมืองกับการลงมือแก้ป�ญหา                           3 (3-0-6)
TU100    Civic Engagement 
มธ.101    โลก,อาเซียน และไทย                                        3 (3-0-6)
TU101    Thailand, ASEAN, and the World
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)                       บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102    ทักษะชีวิตทางสังคม                                         3 (3-0-6)
TU102    Social Life Skills
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
(Sciences and Mathematics)
มธ.103    ชีวิตกับความยั�งยืน                                          3 (3-0-6)
TU103    Life and Sustainability
หมวดภาษา (Languages)                                  บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                         ไม่นับหน่วยกิต
TU050    English Skill Development 
มธ.104    การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ            3 (3-0-6)
TU104    Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105    ทักษะการสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษ                       3 (3-0-6)
TU105    Communication Skills in English
มธ.106    ความคิดสรา้งสรรค์และการสื�อสาร                      3 (3-0-6)
TU106    Creativity and Communication

ส่วนที� 2 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื� อนไขรายวิชาที�วิทยาลัยฯ
กําหนดไว้จาํนวน 9 หน่วยกิตดังนี� คือ
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science)
มธ.121 มนุษย์กับสังคม                                                 3 (3-0-6) 
TU121 Man and Society
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ                                             3 (3-0-6) 
TU124 Society and Economy
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หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.111    ประเทศไทยในมติิทางประวติัศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
TU111    Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ.112    มรดกโลกก่อนสมัยใหม่                                           3 (3-0-6) 
TU112    Heritage of the Pre-modern World
มธ.115    มนุษย์กับผลงานสรา้งสรรค์ด้านวรรณกรรม                3 (3-0-6)  
TU115    Man and his Literary Creativity
มธ.117    พัฒนาการของโลกสมัยใหม่                                     3 (3-0-6)    
TU117    Development of the Modern World
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มธ.131    มนุษย์กับวิทยาศาสตรก์ายภาพ                                 3 (3-0-6)  
TU131    Man and Physical Science
มธ.142    มนุษย์กับวิทยาศาสตรช์ีวภาพ                                   3 (3-0-6)  
TU142    Man and Biological Science
มธ.143    มนุษย์กับสิ�งแวดล้อม                                             3 (3-0-6)  
TU143    Man and Environment
วิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์
มธ.151    คณิตศาสตรทั์�วไประดับมหาวิทยาลัย                          3 (3-0-6)
TU151    General College Mathematics
มธ.153    ความรูทั้�วไปเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์                            3 (3-0-6)  
TU153    General Concepts of Computer
มธ.155    สถิติพื�นฐาน                                                        3 (3-0-6) 
TU155    Elementary Statistics
หมวดภาษา (Languages)
วิชาในกลุ่มภาษาไทย
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ                         3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
TH162 Report Writing
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1                                          3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2                                          3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
CH172 Chinese 2
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ภาษาฝรั�งเศส
ฝ.070   ภาษาฝรั�งเศสเบื�องต้น                          3 (2-3-4)  คณะศิลปศาสตร์
FR070   Elementary French      
ฝ.171   ภาษาฝรั�งเศส 1                                  3 (2-3-4)  คณะศิลปศาสตร์
FR171   French 1
ฝ.172   ภาษาฝรั�งเศส 2                                  3 (2-3-4)  คณะศิลปศาสตร ์
FR172   French 2
ภาษาญี�ปุ�น
ญ.171   ภาษาญี�ปุ�น 1                                      3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร ์
JP171  Japanese 1
ญ.172   ภาษาญี�ปุ�น 2                                      3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
JP172   Japanese 2
ภาษารัสเซีย
รช.171   ภาษารสัเชีย 1                                   3 (2-3-4)  คณะศิลปศาสตร์
RS171   Russian 1
รช.172   ภาษารสัเซีย 2                                   3 (2-3-4)  คณะศิลปศาสตร์
RS172   Russian 2
ภาษาเยอรมัน
ย.171   ภาษาเยอรมัน 1                                  3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
GR171   German 1
(สาํหรบัผู้ที�ไม่เคยเรยีนภาษาเยอรมันมาก่อน)
ย.172   ภาษาเยอรมัน 2                                  3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
GR172   German 2
(สาํหรบัผู้ที�สอบผ่าน ย.172 หรอืสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรอืได้รบัอนุมัติจากภาควิชา)
ย.111   ภาษาเยอรมันพื�นฐาน 1                         3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
GR111   Fundamental German 1
ย.112   ภาษาเยอรมันพื�นฐาน 2                         3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
GR112   Fundamental German 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1                                       3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
SP171 Spanish 1
สป.172 ภาษาสเปน 2                                       3 (2-3-4) คณะศิลปศาสตร์
SP172 Spanish 2
ภาษาเกาหลี
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1                                      3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS171 Korean 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2                                      3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS172 Korean 2
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ภาษาเขมร 
อซ.173   ภาษาเขมร 1                                     3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS173   Khmer 1
อซ.174   ภาษาเขมร 2                                     3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS174   Khmer 2
ภาษาพม่า
อซ.175   ภาษาพม่า 1                                      3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS175   Burmese 1
อซ.176   ภาษาพม่า 2                                      3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS176   Burmese 2
ภาษามลายู
อซ.177   ภาษามลายู 1                                    3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS177   Malay 1
อซ.178   ภาษามลายู 2                                    3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS178  Malay 2
ภาษาเวียดนาม
อซ.179  ภาษาเวียดนาม 1                                3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS179  Vietnamese 1
อซ.180  ภาษาเวียดนาม 2                                3 (3-0-6)  คณะศิลปศาสตร์
AS180  Vietnamese 2
ภาษาลาว
อซ.181   ภาษาลาว 1                                       3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS181   Lao 1
อซ.182   ภาษาลาว 2                                       3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS182   Lao 2
ภาษาอินโดนีเซีย
อซ.183  ภาษาอินโดนีเซีย 1                               3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS183   Indonesian 1
อซ.184   ภาษาอินโดนีเซีย 2                              3 (3-0-6) คณะศิลปศาสตร์
AS184   Indonesian 2
ภาษาต่างประเทศอื�นๆ
สาํหรบันักศึกษาที�ได้รบัอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ภต.171   ภาษาต่างประเทศ 1                                           3 (3-0-6)     
EL171   Foreign Language
ภต.172   ภาษาต่างประเทศ 2                                           3 (3-0-6)     
EL172   Foreign Language 2
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   2) วิชาเฉพาะ (Concentration) ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
       2.1) วิชาแกน (Major) 
             2.1.1) วิชาบังคับ (Core Course) 27 หน่วยกิต
ปกน.100   ความรูเ้บื�องต้นทางปรชัญา                                   3 (3-0-6)
IPI.100   Introduction to Philosophy
ปกน.101   ความรูเ้บื�องต้นทางการเมือง                                 3 (3-0-6)
IPI.101   Introduction to Politics
ปกน.102   เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคพื�นฐาน                                 3 (3-0-6) 
IPI.102   Basic Microeconomics
ปกน.103   เศรษฐศาสตรม์หภาคพื�นฐาน                                 3 (3-0-6) 
IPI.103   Basic Macroeconomics
ปกน.200   ความรูเ้บื�องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน        3 (3-0-6)
IPI.200   Introduction to Law and Public Law
ปกน.201   ปรชัญาสังคมและการเมือง                                    3 (3-0-6)
IPI.201   Social and Political Philosophy
ปกน.202   การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่     3 (3-0-6)
IPI. 202   Politics and Government of Modern Thailand
ปกน.203  รฐัธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่        3 (3-0-6)
IPI.203   Constitution and Political Institutions in Modern Society
ปกน.204   ระเบยีบวธิวีจิยัสาํหรบัปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์   3 (3-0-6)
IPI.204   Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics

            2.1.2) วิชาบังคับเลือก (Selective Course) 30 หน่วยกิต ให้
นักศึกษาเลือกเรยีน 2 สาขา จาก 3 สาขา สาขาละ 15 หน่วยกิต ดังนี�
สาขาปรัชญา (Philosophy Branch) 
ปกน.220   จรยิศาสตรเ์บื�องต้น                                             3 (3-0-6)
IPI.220   Introductory Ethics
ปกน.221   ตรรกศาสตรแ์ละการใช้เหตุผล                                3 (3-0-6)
IPI.221   Logic and Reasoning
ปกน.320   ประวัติปรชัญาตะวันตก                                         3 (3-0-6)
IPI.320   History of Western Philosophy
ปกน.321   ประวัติปรชัญาตะวันออก                                       3 (3-0-6)
IPI.321   History of Eastern Philosophy
ปกน.322   อภิปรชัญาและญาณวิทยาเบื�องต้น                          3 (3-0-6)
IPI.322   Introduction to Metaphysics and Epistemology
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สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
(Politics, Law, and Human Rights Branch)
ปกน.222   ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายปกครอง                 3 (3-0-6)
IPI.222   Introduction to Administrative Law
ปกน.223   ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย                  3 (3-0-6)
IPI.223   Thai Legal and Judicial System
ปกน.323   กรอบการศึกษาการเมืองเปรยีบเทียบ                      3 (3-0-6)
IPI.323   Approaches in Comparative Politics
ปกน.324   การเมืองโลก                                                     3 (3-0-6)
IPI.324   Global Politics
ปกน.325   สิทธิมนุษยชน                                                    3 (3-0-6)
IPI.325   Human Rights

สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics Branch) 
ปกน.224   เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคขั�นกลาง                                3 (3-0-6)
IPI.224   Intermediate Microeconomics
ปกน.225   เศรษฐศาสตรม์หภาคขั�นกลาง                                3 (3-0-6)
IPI.225   Intermediate Macroeconomics
ปกน.330  เทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในเศรษฐศาสตร ์       3 (3-0-6)
IPI.330   Mathematical and Statistical Techniques in Economics
ปกน.331   เศรษฐมิติพื�นฐาน                                               3 (3-0-6)
IPI.331   Basic Econometrics
ปกน.332   เศรษฐกิจไทยรว่มสมัย                                         3 (3-0-6)
IPI.332   Contemporary Thai Economy

             2.1.3) ภาคนิพนธ์และการฝ�กภาคปฏิบัติ (Thesis and Intership)
9 หน่วยกิต
ปกน.500   การฝ�กปฏิบัติงาน      3 (ฝ�กภาคสนาม 135 ชั�วโมง/ภาคการศึกษา)   
IPI.500   Internship
ปกน.501   ภาคนิพนธ์ 1                                            2
IPI.501   Research Paper 1
ปกน.502  ภาคนิพนธ์ 2                                             4
IPI.502   Research Paper 2
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        2.2) กลุ่มวิชาโท (Minor) 15 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเลือกจากกลุ่ม
วิชาโทภายในหลักสูตร หรอื เลือกกลุ่มวิชาโทนอกหลักสูตร จาํนวน 1 กลุ่มวิชา
ดังนี� 
               2.2.1) กลุ่มวิชาโทภายในหลักสูตร  
กลุ่มวิชาโทปรัชญายุคสมัยใหม่ (Modern Philosophy)
ปกน.346  สุนทรยีศาสตรแ์ละปรชัญาศิลปะ                             3 (3-0-6)
IPI. 346   Aesthetics and Philosophy of Art
ปกน.347  รากฐานทางปรชัญาของความเป�นสมัยใหม่                3 (3-0-6)
IPI. 347  Philosophical Foundation of Modernity
ปกน.348   ความยุติธรรมระดับโลก                                       3 (3-0-6)
IPI. 348  Global Justice
ปกน.349     จรยิธรรมสาํหรบัยุคดิจิทัล                                  3 (3-0-6)
IPI.349   Ethics for the Digital Age
ปกน.456   สัมมนาประเด็นทางปรชัญา                                   3 (3-0-6)
IPI. 456  Seminar on Philosophical Issues

กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก 
(Public Policy and Global Politics)
ปกน.356    นโยบายสาธารณะและบรหิารรฐักิจ                        3 (3-0-6)
IPI. 356   Public Policy and Public Management
ปกน.357   หลักการมองอนาคตและอนาคตศาสตรเ์บื�องต้น        3 (3-0-6)
IPI. 357   Principles of Foresight and Futures Studies
ปกน.358   เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรฐัสวัสดิการ       3 (3-0-6)
IPI. 358   Political Economy of Welfare State Countries
ปกน.359  การเมืองรว่มสมัยในยุคดิจิทัล                                3 (3-0-6)
IPI. 359  Contemporary Politics in the Digital Age
ปกน.467 สัมมนาประเด็นทางนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก  3 (3-0-6)
IPI. 467  Seminar on Public Policy and Global Politics
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กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาการพัฒนา 
(Economics and Development Studies) 
ปกน.366   เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ                          3 (3-0-6)
IPI. 366  International Political Economy
ปกน.367  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื�องต้น                           3 (3-0-6)
IPI. 367  Introduction to International Development
ปกน.368   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก    3 (3-0-6)
IPI. 368  East Asian Economic Development
ปกน.369   เศรษฐศาสตรว์่าด้วยนวัตกรรม                              3 (3-0-6)
IPI. 369  Economics of Innovation
ปกน.478 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตรแ์ละการศึกษาการพัฒนา  3 (3-0-6)
IPI. 478  Seminar on Economic and Development Studies

             2.2.2) กลุ่มวิชาโทภายนอกหลักสูตร หมายถึงวิชาโทของหลักสูตร
นานาชาติอื�นในระดับปรญิญาตรภีายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และวิชาโทสาขา
วิชาความเป�นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      3) วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาสามารถเลือกได้จากรายวิชาภายในหลักสูตร หรอื หลักสูตรอื�นภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์หรอื รายวิชาที�สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื� อนไข
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (Curriculum Plan)

ป�การศึกษาที� 1 (Academic Year I) 39 หน่วยกิต
ภาคเรียนที� 1 (Semester I)                                             หน่วยกิต
                                                                                   (Credits)
มธ.151 คณิตศาสตรทั์�วไปสาํหรบัมหาวิทยาลัย                             3
TU151 General College Mathmatics 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ป�ญหา                                     3
TU100 Civic Education 
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย                                                  3
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.103 ชีวิตกับความยั�งยืน 3
TU103 Life and Sustainability
มธ.105 ทักษะการสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษ                                 3
TU105 Communication Skill in English
มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์และการสื�อสาร                                 3
TU106 Creativity and Communication
ปกน.102 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคพื�นฐาน                                      3
IPI.102  Basic Microeconomics 
                      รวม (Total)                                                 21

ภาคเรียนที� 2 (Semester II) 
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม                                                  3
TU102  Social life Skills
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                       3
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
ปกน.100 ความรูเ้บื�องต้นทางปรชัญา                                        3
IPI.100 Introduction to Philosophy
ปกน.101 ความรูเ้บื�องต้นทางการเมือง                                      3
IPI.101 Introduction to Politics
ปกน.103 เศรษฐศาสตรม์หภาคพื�นฐาน                                      3
IPI.103 Basic Macroeconomics
วิชาศึกษาทั�วไปส่วนที� 2                                                           3
TU1xx (นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชาศึกษาทั�วไป)
(มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่  
TU117 Development of the Modern World
และ/หรอื
มธ.155 สถิติพื�นฐาน                                                                         
TU155 Elementary Statistics)
                       รวม (Total)                                                18
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ป�การศึกษาที� 2 (Academic Year II) 30 หน่วยกิต
ภาคเรียนที� 1 (Semester I)                                                    หน่วยกิต
                                                                                         (Credits)
วิชาศึกษาทั�วไปส่วนที� 2                                                                 3
TU1xx (นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชาศึกษาทั�วไป)  
ปกน.200 ความรูเ้บื�องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน                   3
IPI.200 Introduction to Law and Public Law    
ปกน.201 ปรชัญาสังคมและการเมือง                                               3
IPI.201 Social and Political Philosophy 
ปกน.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่                3
IPI.202 Politics and Government of Modern Thailand
ปกน.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรบัปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์      3
IPI.204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics 
                                 รวม (Total)                                             15

ภาคเรียนที� 2 (Semester II)  
ปกน.203 รฐัธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่                  3
IPI203 Constitution and Political Institutions in Modern Society
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Courses)                           12
และนักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขาดังต่อไปนี�
สาขาปรัชญา (Branch I : Philosophy)
ปกน.220 จรยิศาสตรเ์บื�องต้น
IPI.220 Introductory Ethics
ปกน.221 ตรรกศาสตรแ์ละการใช้เหตุผล 
IPI.221 Logic and Reasoning 
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
(Branch II : Politics, Law, and Human Rights)
ปกน.222 ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายปกครอง
IPI.222 Introduction to Administrative Law
ปกน.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
IPI.223 Thai Legal and Judicial System
สาขาเศรษฐศาสตร์ (Branch III : Economics)
ปกน.224 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคขั�นกลาง
IPI 224 Intermediate Microeconomics 
ปกน.330 เทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในเศรษฐศาสตร์
IPI.330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
                              รวม (Total)                                                15
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ป�การศึกษาที� 3 (Academic Year III) 36 หน่วยกิต
ภาคเรียนที� 1 (Semester I)                                                    หน่วยกิต
                                                                                         (Credits)
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Courses)                           12
นักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา
 (สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที�แล้ว)
สาขาปรัชญา (Branch I : Philosophy)
ปกน.320 ประวัติปรชัญาตะวันตก
IPI.320 History of Western Philosophy
ปกน.322 อภิปรชัญาและญาณวิทยาเบื�องต้น
IPI.322 Introduction to Metaphysics and Epistemology
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
(Branch II : Politics, Law, and Human Rights)
ปกน.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรยีบเทียบ
IPI.323 Approaches in Comparative Politics
ปกน.324 การเมืองโลก
IPI.324 Global Politics 
สาขาเศรษฐศาสตร์ (Branch III : Economics)
ปกน.326 เศรษฐศาสตรม์หภาคขั�นกลาง
IPI.326 Intermediate Macroeconomics
ปกน.331 เศรษฐมิติพื�นฐาน
IPI.331 Basic Econometrics
วิชาโท (Minor)                                                                          6
นักศึกษาเลือกเรยีนจากวิชาโทภายในหลักสูตรหรอืหลักสูตรนานาชาติอื�น
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที์�สอดคล้องกับเงื� อนไขและหลักเกณฑ์ของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
                                 รวม (Total)                                            18
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ภาคเรียนที� 2 (Semester II)                                                   หน่วยกิต
                                                                                         (Credits)
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (Selective Core Courses)                           6
นักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาบังคับเลือก 2 ใน 3 สาขา 
(สาขาเดียวกันกับภาคเรยีนที�แล้ว)
สาขาปรัชญา (Branch I : Philosophy)
ปกน.321 ประวัติปรชัญาตะวันออก
IPI.321 History of Eastern Philosophy
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
(Branch II : Politics, Law, and Human Rights)
ปกน.325 สิทธิมนุษยชน
IPI.325 Human Rights  
สาขาเศรษฐศาสตร์ (Branch III : Economics)
ปกน.332เศรษฐกิจไทยรว่มสมัย
IPI.332 Contemporary Thai Economy
วิชาโท (Minor)                                                                          9
นักศึกษาเลือกเรยีนจากวิชาโทภายในหลักสูตรหรอืหลักสูตรนานาชาติอื�น
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที์�สอดค้องกับเงื� อนไขและหลักเกณฑ์ของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
ภาคนิพนธ์และการฝ�กปฏิบัติ (Thesis and Internship)                   2
ปกน.501 ภาคนิพนธ์ 1
IPI.501 Research Paper 1
                                 รวม (Total)                                            17

ภาคฤดูร้อน (Summer Semester)                                          หน่วยกิต
ปกน.500 การฝ�กปฏิบัติงาน                                                           3
IPI.500 Internship
                                 รวม (Total)                                             3
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ป�การศึกษาที� 4 (Academic Year IV) 19 หน่วยกิต
ภาคเรียนที� 1 (Semester I)                                                    หน่วยกิต
                                                                                         (Credits)
วิชาเลือกเสรี (Free Elective)                                                     15
นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชาภายในหลักสูตรหรอืหลักสูตรนานาชาติอื�น
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที์�สอดคล้องกับเงื� อนไขและหลักเกรฑ์ของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
ภาคนิพนธ์และการฝ�กปฏิบัติ (Thesis and Internship)                   4
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2
IP502 Research Paper 2
                                    รวม (Total)                                          19

                                                          รวมตลอดหลักสูตร    126
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วิชาศึกษาทั�วไป ส่วนที� 1
หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science)   
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ป�ญหา                                                 3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement  
 ปลูกฝ�งจิตสาํนึก บทบาท และหน้าที�ความรบัผิดชอบของการเป�นสมาชิกที�ดีของสังคมใน
ฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณี
ศึกษาต่างๆ ดูงานเป�นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทําโครงการรณรงค์ เพื�อให้เกิดการรบัรู ้
หรอืเกิดการเปลี�ยนแปลง ในประเด็นที�สนใจ
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a
good global citizen. This is done through a variety of methods such as
lectures, discussion of various case studies and field study outings. Students
are required to organise a campaign to raise awareness or bring about
change in an area of their interest.

มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย                                                              3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
 ศึกษาปรากฏการณ์ที�สาํคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร ์ผ่านการอภิปราย
และยกตัวอย่างสถานการณ์หรอืบุคคลที�ได้รบัความสนใจ เพื�อให้เกิดมุมมองต่อความหลาก
หลายและเข้าใจความซับซ้อนที�สัมพันธ์กันทั�งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET)
สามารถท้าทายกรอบความเชื�อเดิมและเป�ดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ�น
 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.

หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม                                                               3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั�งทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ซึ�งเป�นทักษะสาํคัญที�จะช่วยให้ประสบความสาํเรจ็และใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป�นสุข ด้วยการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครยีด การสรา้งความ
มั�นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรบัตัวเมื�อเผชิญกับป�ญหาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรยีศาสตร ์การได้รบัประสบการณ์และ
ความซาบซึ�งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั�งทัศนศิลป� ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาป�ตยกรรม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
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  Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and
spiritual needs, which is considered. Important skills for success in leading
a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical
health care to manage stress, build emotional security, understand
themselves and adapt to psychological, emotional and social problems.
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing
and appreciating the relationship between art and humanity in different
fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)  
มธ.103 ชีวิตกับความยั�งยืน                                                              3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
  ธรรมชาติของสรรพสิ�งที�เชื�อมโยงและเป�นพลวัต การบรโิภคและวิถีชีวิต สิ�งแวดล้อมสรร
สรา้งและการใช้พลังงาน แนวโน้มสถานการณ์สิ�งแวดล้อมโลกและไทย ความขัดแย้งและ
การแปรเปลี�ยน วิถีชีวิตที�ยั �งยืน
  The dynamic inter-connectedness of nature. Consumerism and lifestyle.
Built-environment and energy consumptions. Trends of global and Thailand
environment situation. Environmental conflicts and transformation. Towards
a sustainable lifestyles.

หมวดภาษา (Languages)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                                 3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development                                            ไม่นับหน่วยกิต
    ฝ�กทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื�องต้น ได้แก่ การฟ�ง การพูด การอ่าน การเขียน เชิง
บูรณาการ เพื�อเป�นพื�นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
  Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English
through an integrated method.Students will acquire a basis to continue to
study English at a higher level.

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                                3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั�งคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื�อจับสาระสาํคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ
สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที�นาํไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะ
การเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รูจ้ักถ่ายทอดความ
คิด และเชื�อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสรา้งสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  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 ทักษะการสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษ                                          3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
  พัฒนาทักษะการฟ�ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการ
สนทนาเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื�อทําความเข้าใจเนื� อหาวิชาการใน
ศาสตรต่์างๆ ที�เกี�ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
  Development of English listening, speaking, reading and writing skills,
focusing on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as
well as reading comprehension of academic texts from various disciplines
related to students’ field of study.

มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์และการสื�อสาร                                          3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
  กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป�นองค์ประกอบสาํคัญ และ
การสื�อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ�อย่างเหมาะสมตามบรบิทสังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม ทั�งในระดับบุคคล องค์กรและสังคม
  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

วิชาศึกษาทั�วไป ส่วนที� 2
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science) 
มธ.121 มนุษย์กับสังคม                                                                  3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
 ลักษณะทั�วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสรา้งและกระบวนการทางสังคม การ
เปลี�ยนแปลง และวิวัฒนาการของสังคมอันเป�นผลจากการเปลี�ยนแปลงทางสิ�งแวดล้อม
เทคโนโลยี และป�จจัยสาํคัญอื�นๆวิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื�อให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ�งแวดล้อม
เสรมิสรา้งจรยิธรรม จิตสาํนึก และความรบัผิดชอบต่อสังคมทั�งในระดับชาติ และระดับ
สากล
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  To study general characteristics of human societies, elements of social
structures and procedures, social changes and evolution resulting from
such factors as environment, and technology, etc. To analyze various
kinds of societies to find out the relationship among elements within each
society, and the relationship between society and environment. To
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national
and international levels.

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ                                                            3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
  แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที�วิชานี�เป�นการศึกษา
ทางด้านสังคมศาสตรแ์ล้วนาํสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที�เกิดขึ�น
ในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและ
สถาบันที�มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
  To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.
To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To
emphasize the influence of culture and institutions on the social and
economic system.

หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities) 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร ์สังคม และวัฒนธรรม           3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
  ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาไทย ตั�งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึง
ประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการสรา้งเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคม
และวัฒนธรรมไทย ในบรบิทแห่งโลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที�"
 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old
days (known as the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the
formation of the Thai identity as well asdirections towards the development
of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are
obligatory)

มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่                                                       3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-Modern World
 ป�ญหาและผลสาํเรจ็ในการแก้ป�ญหาที�สาํคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป�นมรดก
ตกทอดมาสู่สังคมโลกป�จจุบัน ทั�งในสถาบันศาสนา ภูมิป�ญญา วัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World
Society, which have been passed on to various institutions, including those
responsible for religion, intellect, culture, society, economics, and politics
in the Present World Society.
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มธ.115 มนุษย์กับผลงานสรา้งสรรค์ด้านวรรณกรรม                              3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
 เรื�องราวของมนุษย์ที�สะท้อนในผลงานสรา้งสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื�อสิ�งพิมพ์
ภาพยนตร ์สื�ออิเล็กทรอนิกส์และสื�อสมัยใหม่อื� นๆ เพื�อเปรยีบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม
ความเชื�อ และศรทัธาของผู้สรา้งสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื�อมโยงมนุษย์กับผล
งานสรา้งสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที�มีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตในป�จจุบัน
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the
print media, films,electronic media and other modern media in order to
compare the past and present world views regarding social values, beliefs
as well as faiths of those artists and creators. To explore the association of
people and those creative works in terms of their relationship with our ways
of life today.

มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่                                                   3 (3-0-6)
TU117 Development of Modern World
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั�งแต่ ค.ศ.1500 เป�นต้นมาจนถึงป�จจุบัน โดยเน้นความ
สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี อันเป�นพื�นฐานแห่งการเปลี�ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.
An emphasis is placed upon the relationship of economy, political system,
administration, society, culture, science and technology, leading to modern
world changes.

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics) 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตรก์ายภาพ                                              3 (3-0-6)
TU 131 Man and Physical Science
 วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พื�อจะสามารถนาํวิธีการนี�ไปใช้แสวงหาความรูต่้างๆ ในยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ป�ญหาในการทํางานในชีวิตประจาํวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตรก์ายภาพ โดยเน้นทําความเข้าใจเนื� อหาในส่วนที�สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้เพื�อปรบัปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ�น เช่น ศึกษาความรูท้างฟ�สิกส์ที�
เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื�อการสื�อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรูท้างเคมีเพื�อ
เข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที�มีรอบตัว นอกจากนั�น จะศึกษาความรูพ้ื�นฐานทาง
วิทยาศาสตรก์ายภาพเพื�อช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�ปรากฏเป�นข่าว
ตามสื�อต่างๆ ด้วย
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of
information, including their use in solving problems in everyday work. To
understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences
focusing on the content that can be applied to enhance the quality of life.
For example, the study of physics in relation to communication technology,
medical technology, and the study of chemistry to improve one’s
understanding of the right elements for use. In addition, a study of the basic
knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as
showed in the news media.
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มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตรช์ีวภาพ                                              3 (3-0-6)
TU 142 Man and Biological Science
 ธรรมชาติและกําเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ�งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการ
และความชราของมนุษย์การนาํความรูท้างวิทยาศาสตรช์ีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์และสิ�งแวดล้อม รวมทั�งศึกษาผลกระทบทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที�มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
 To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics,
reproduction and stages of human aging. Applying knowledge of life
sciences for the benefit of agriculture, industry, medicine and the
environment as well as the study of the impact of biotechnology on human
life.

มธ.143 มนุษย์กับสิ�งแวดล้อม                                                        3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ�งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์และ
การอยู่รว่มกันของสิ�งมีชีวิตในสิ�งแวดล้อมเพื�อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รูจ้ักใช้
ประโยชน์ และจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั�งยืนตลอดไป โดยชี�ให้เห็นถึง
ผลกระทบของความเจรญิทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที�มีต่อสิ�งแวดล้อม สังคม
เศรษฐกิจ รวมทั�งให้ความสาํคัญของสิ�งแวดล้อมที�มีต่อมนุษย์ในป�จจุบันและอนาคต
 To study the relationship between people and the environment by
focusing on the coexistence of living things in a way that it creates
balance, enhances optimal use, and helps to promote effective and long-
lasting environmental management. To discuss the impacts of scientific
and technological development on the environment, society, and economy
as well as the importance of the environment in the present and future are
for Mankind.

มธ.151 คณิตศาสตรทั์�วไประดับมหาวิทยาลัย                                     3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที�มีรหัสคณะ 02, 04 และตั�งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
 ระบบจาํนวนจรงิ ความสัมพันธ์ ฟ�งก์ชั�นและการประยุกต์ ความรูเ้บื�องต้นของ เซต
กําหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การคํานวณดอกเบี�ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้
สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป�นเบื�องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื�องต้น
โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ
 To review Set; real number system; relations; functions and applications;
introduction to linear programming; logic; measurement of interest;
installment payment and income tax; descriptive statistics; index number;
introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical
packages.
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มธ.153 ความรูทั้�วไปเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์                                          3 (3-0-6)
TU153 General Concept of Computer
 องค์ประกอบที�สาํคัญของระบบคอมพิวเตอร ์ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์ข้อมูลและการประมวล
ผลพื�นฐานการสื�อสารข้อมูล ระบบเครอืข่าย อินเตอรเ์น็ต หลักการแก้ป�ญหาด้วย
คอมพิวเตอร ์การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวรส์าํเรจ็รูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ
 To study the essential components of computer systems including
hardware, software, data and its processing; basic data communication,
network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and
information systems.

มธ.155 สถิติพื�นฐาน                                                                      3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
 ลักษณะป�ญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป�น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่มทวินาม ป�วซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจง
ของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี�ยวกับค่าเฉลี�ยประชากรกลุ่ม
เดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
 To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive
statistics; probability; random variables and some probability distributions
(binomial, poison and normal); elementary sampling and sampling
distributions; estimation and hypotheses testing for one and two
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and
correlation; chi-square test.

หมวดภาษา (Languages) 
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ                                                       3 (3-0-6)
TH162 Report Writing
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป�นระบบ ตลอด
จนฝ�กทักษะการเขียนรายงานวิชาการ
 The methodology of report writing, enabling students to search for
information to make systematic references and to practice report writing
skills. 

จน.171 ภาษาจีน 1                                                                        3 (2-3-4)
CH171 Chinese 1
 ศึกษาโครงสรา้งพื�นฐานที�สาํคัญของภาษาจีนทั�งทางด้านการออกเสียงและทางด้าน
ไวยากรณ์เรยีนรูว้ิธีการเขียนตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ที�เกิดจากตัว
อักษรจีนเหล่านั�น (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
 To study the basic structure of Chinese including the phonetics and
grammar and to learn to write 250 Chinese characters and to study
vocabulary using these characters. (Lecture and practice 6 hours per week)
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จน.172 ภาษาจีน 2                                                                        3 (2-3-4)
CH172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรอืผ่านการทดสอบ หรอืได้รบัอนุมัติจากผู้บรรยาย
 ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรยีนรูรู้ปประโยคที�ซับซ้อนขึ�น และเรยีนรูตั้วอักษรจีนเพิ�มขึ�น
ประมาณ 300 ตัว (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
 Prerequisite: students should pass CH 171, pass the test, or approval from
the lecturer. Further the studies done in CH 171 by studying more complex
sentences, and by learning 300 more Chinese characters. (Lecture and
practice 6 hours per week)

ฝ.070 ภาษาฝรั�งเศสเบื�องต้น                                                           3 (2-3-4)
FR070 Elementary French                                                       ไม่นับหน่วยกิต
 สาํหรบันักศึกษาที�ศึกษาภาษาฝรั�งเศสเป�นวิชาเอกและวิชาโทที�ไม่มีพื�นความรูภ้าษา
ฝรั�งเศส หรอืได้รบัอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) ทักษะและความรูไ้วยากรณ์ภาษา
ฝรั�งเศสระดับต้น การฝ�กฝนทักษะทั�ง 4 ได้แก่ ฟ�ง พูด อ่าน เขียน เพื�อให้สามารถสื�อสาร
เป�นภาษาฝรั�งเศสในระดับพื�นฐานได้(บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
 This course is provided for French-major and French-minor students with
no background knowledge in French or have received approval from the
instructor. (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for
Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits
and GPA). Basic grammatical rules of French. Practice of listening,
speaking, reading and writing skills. Students will be encouraged to
communicate in basic French. (Lecture and practice 6 hours per week)

ฝ.171 ภาษาฝรั�งเศส 1                                                                  3 (2-3-4)
FR171 French 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากผลการสอบจัดระดับความรูภ้าษาฝรั�งเศส หรอืคะแนนสอบ
ภาษาฝรั�งเศสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรอืได้รบัอนุมัติจากผู้บรรยาย
 ศึกษาไวยากรณ์พื�นฐานของภาษาฝรั�งเศส โดยมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ฝ�กฝนความเข้าใจด้วยการฟ�ง พัฒนาทักษะการพูดตลอดจนการออกเสียงให้ถูกต้อง รวม
ทั�งศึกษาวัฒนธรรม ความรูทั้�วไปที�เกี�ยวข้องกับประเทศฝรั�งเศส (บรรยายและฝ�กฝน 6
ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the
Placement Test in French, their score in the French admission test, or
approval from the lecturer.
 To study the basic grammar of French with an emphasis on improving
reading and writing skills, practicing listening comprehension, improving
speaking skill with correct pronunciation, and also studying the culture and
general knowledge of France. (Lecture and practice 6 hours per week)
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ฝ.172 ภาษาฝรั�งเศส 2                                                                  3 (2-3-4)
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากผลจัดระดับความรูภ้าษาฝรั�งเศส หรอืสอบ ฝ.171 ได้ไม่ตํ�า
กว่าระดับ D หรอืได้รบัอนุมัติจากผู้บรรยาย
 ศึกษาไวยากรณ์และความรูท้างด้านวัฒนธรรมที�เกี�ยวข้องกับประเทศฝรั�งเศส รวมทั�ง
ฝ�กฝนทักษะทั�งสี�ด้านในระดับสูงขึ�น (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: students are accepted into the course based on: the
Placement Test in French; a minimum grade of D in FR 171 or approval
from the lecturer.
  To study the grammar of French and the cultural knowledge of France and
also to practice all four skills at a more advanced level. (Lecture and
practice 6 hours per week)

ญ.171 ภาษาญี�ปุ�น 1                                                                     3 (2-3-4)
JP171 Japanese1
 ศึกษาระบบเสียงและอักษร 3 ชนิด ที�ใช้ในภาษาญี�ปุ�น คือ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ
ศึกษาคําทักทายที�ใช้ในชีวิตประจาํวัน และโครงสรา้งประโยคขั�นพื�นฐาน ฝ�กฝนทักษะทั�ง 4
คือ ฟ�ง พูด อ่าน เขียน เพื�อให้สามารถสื�อสารเรื�องราวในชีวิตประจาํวันได้ เรยีนรูศั้พท์
ประมาณ 600 คําและอักษรคันจิพื�นฐานประมาณ 80 ตัว (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อ
สัปดาห์)
 1. To understand phonology and the 3 different kinds of Japanese writing
system: hiragana, katakana and kanji.
 2. To study greeting expressions used in everyday life and to develop the
four basic skills listening, speaking, reading, and writing.
 3. To be able to understand 600 words and 80 basic kanji letters. (Lecture
and practice 6 hours per week)

ญ.172 ภาษาญี�ปุ�น 2                                                                     3 (2-3-4)
JP172 Japanese 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ. 171 หรอืผ่านการทดสอบ หรอืได้รบัอนุมัติจากผู้บรรยาย
 ศึกษาโครงสรา้งประโยคขั�นพื�นฐานต่อจาก ญ.171 ฝ�กฝนทักษะทั�ง 4 คือ ฟ�ง พูด อ่าน
และเขียน เพื�อให้ สามารถสื�อสารเรื�องราวในชีวิตประจาํวันได้ เรยีนรูคํ้าศัพท์ประมาณ 700
คําและอักษรคันจิประมาณ 220 ตัว ถึงระดับนี�นักศึกษาจะรูคํ้าศัพท์ประมาณ 1,300 คํา
และอักษรคันจิประมาณ 300 ตัว (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: passed JP 171 or pass the test or approval from the lecturer
 This advanced course aims to further develop the four basic skills listening,
speaking, reading, and writing to communicate in Japanese everyday life.
To know 700 words and 220 kanji letters. Students are expected to be able
to know approximately 1,300 words and 300 kanji letters. (Lecture and
practice 6 hours per week)
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รซ.171 ภาษารสัเซีย 1                                                                    3 (2-3-4)
RS171 Russian 1 
 ศึกษาโครงสรา้งพื�นฐานที�สาํคัญของภาษารสัเซียโดยอาศัยการฝ�กทักษะทั�ง 4 ได้แก่ ฟ�ง
พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นให้เชื�อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะนาํหลัก
ไวยากรณ์ (บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
 To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and
writing-- at the beginner’s level with an emphasis on phonetics and the
introduction of fundamental grammatical structures. (Lecture and practice 6
hours per week)

รซ.172 ภาษารสัเซีย 2                                                                    3 (2-3-4)
RS172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171
 ฝ�กทักษะทางด้านการพูด ฟ�ง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ�น ในระดับนี�นักศึกษาจะสามารถ
ใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประวันได้(บรรยายและฝ�กฝน 6 ชั�วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: passed RS 171
 This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening,
reading, and writing--at a more advanced level. In this course, students are
expected to be able to communicate in Russian in everyday situations.
(Lecture and practice 6 hours per week)

ย.171 ภาษาเยอรมัน 1                                                                   3 (3-0-6)
GR171 German 1
 วิชานี�เป�นวิชาสาํหรบันักศึกษาที�ยังไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป�นการปูพื�น
โครงสรา้งที�สาํคัญของภาษา การอ่าน การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั�ง 4 ได้แก่ อ่าน ฟ�ง
พูด เขียน
 This course is designed for students who have no prior knowledge of
German. Basic sentence structures of the language will be emphasized.
The students will practice reading and pronunciation and develop the four
basic skills--reading, listening, speaking and writing.

ย.172 ภาษาเยอรมัน 2                                                                   3 (3-0-6)
GR172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรอืผ่านการทดสอบ หรอืได้รบัอนุมัติจากสาขาภาษา
เยอรมัน
 ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสูงขึ�น สามารถเข้าใจชีวิตความ
เป�นอยู่และทัศนคติประจาํวันของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000
คํา
Pre-requisite: Passed GR 171 or Placement Test or approved by German
Department
 To study grammar, reading, speaking, and writing at a more advanced
level and to understand the lifestyles and attitude of German people and to
understand a vocabulary of 1,500-2,000 words.
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ย.111 ภาษาเยอรมันพื�นฐาน 1                                                         3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 172 หรอืสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรอืผ่านการทดสอบ หรอืได้รบัอนุมัติจากภาควิชา
 ไวยากรณ์พื�นฐาน และโครงสรา้งภาษาเยอรมัน ศัพท์ที�ใช้ในชีวิตประจาํวัน การสนทนาใน
ชีวิตประจาํวันอย่าง ง่าย การอ่านตัวบทขนาดสั�นที�ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้า
ขนาดสั�น
Pre-requisite: Passed GR 172 or pass German level at High School or the
Placement Test or approval from the by German Department.
 Fundamental grammar and structure of the German language.Vocabulary
in everday life. Simple conversations in everyday life . Reading short and
not complex texts.Sentences and short paragraphs writing.

ย.112 ภาษาเยอรมันพื�นฐาน 2                                                         3 (3-0-6)
GR 112 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 111 หรอืผ่านการทดสอบหรอืได้รบัอนุมัติจากภาควิชา
 ไวยากรณ์พื�นฐาน และโครงสรา้งภาษาเยอรมันในระดับต่อจากย.111 ศัพท์ที�ใช้ในชีวิต
ประจาํวัน การสนทนาในสถานการณ์ที�ซับซ้อนขึ�น การอ่านตัวบทขนาดสั�นที�ซับซ้อนมากขึ�น
การเขียนประโยคและย่อหน้าที�มีวงศัพท์มากขึ�น
Pre-requisite: Fundamental grammar and structure of the German
language. Continuation of GR111.
 Fundamental grammar and structure of the German language. Continuation
of Gr.111. Vocabulary in everday life.Conversations in more complex
situations.Reading more complex short texts. Writing of sentences and
paragraphs with wider range of vocabulary.

สป.171 ภาษาสเปน 1                                                                    3 (2-3-4)
SP171 Spanish I
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื�นฐาน ฝ�กทักษะการฟ�ง พูด
อ่าน เขียน เน้นคําศัพท์และสาํนวนที�ใช้ในชีวิตประจาํวัน และสามารถสรา้งประโยคง่ายๆ ได้
 Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily
life in order to develop the four communication skills of listening, speaking,
reading, and writing. An emphasis on the patterns of simple sentences.

สป.172 ภาษาสเปน 2                                                                    3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171
 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื�นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝ�กทักษะการฟ�ง
พูด อ่าน เขียน เพื�อให้สื�อสารเรื�องราวในชีวิตประจาํวันได้ และสามารถสรา้งประโยคที�มี
โครงสรา้งซับซ้อนขึ�น
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Pre-requisite: passed SP 171
 Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be
able to use the Spanish language for daily-life communication. An emphasis
on the patterns of more complex sentences.

อซ.171 ภาษาเกาหลี 1                                                                   3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
 ภาษาเกาหลีเบื�องต้นเพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐาน
ของภาษาเกาหลี
 Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of Korean
language
                  
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2                                                                   3 (3-0-6)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรอื กล.171
 ภาษาเกาหลีเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาเกาหลี 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS.171 or KO 171
 Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life.

อซ.173 ภาษาเขมร 1                                                                    3 (3-0-6)
AS173 Khmer 1
 ภาษาเขมรเบื�องต้น เพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐานของ
ภาษาเขมร
 Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of Khmer
language

อซ.174 ภาษาเขมร 2                                                                    3 (3-0-6)
AS174 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173
 ภาษาเขมรเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาเขมร 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 173
 Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life.
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อซ.175 ภาษาพม่า 1                                                                      3 (3-0-6)
AS175 Burmese 1
 ภาษาพม่าเบื�องต้นเพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐานของ
ภาษาพม่า
 Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese
language

อซ.176 ภาษาพม่า 2                                                                     3 (3-0-6)
AS176 Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175
 ภาษาพม่าเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาพม่า 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 175
 Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life

อซ.177 ภาษามลายู 1                                                                    3 (3-0-6)
AS177 Malay 1
 ภาษามลายูเบื�องต้นเพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐานของ
ภาษามลายู
 Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of Malay
language

อซ.178 ภาษามลายู 2                                                                    3 (3-0-6)
AS178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177
 ภาษามลายูเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษามลายู 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 177
 Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life

อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1                                                               3 (3-0-6)
AS179 Vietnamese I
 ภาษาเวียดนามเบื�องต้นเพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐาน
ของภาษาเวียดนาม
 Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of
Vietnamese language
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อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2                                                               3 (3-0-6)
AS180 Vietnamese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179
 ภาษาเวียดนามเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิต
ประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 179
 Studying elementary Vietnamese language in continuation from
Vietnamese 1 to acquire basic usage skills of the language in daily life

อซ.181 ภาษาลาว 1                                                                      3 (3-0-6)
AS181 Lao I
 ภาษาลาวเบื�องต้น เพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�นฐานของ
ภาษาลาว
 Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Lao language

อซ.182 ภาษาลาว 2                                                                     3 (3-0-6)
AS182 Lao 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181
 ภาษาลาวเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาลาว 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 181
 Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life

อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1                                                            3 (3-0-6)
AS183 Indonesian I
 ภาษาอินโดนิเซียเบื�องต้นเพื�อสรา้งทักษะด้านการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และโครงสรา้งพื�น
ฐานของภาษาอินโดนิเซีย
 Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill
listening, speaking, reading, writing and fundamental structures of
Indonesian language

อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                            3 (3-0-6)
AS184 Indonesian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183
 ภาษาอินโดนิเซียเบื�องต้นต่อเนื�องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื�อให้สามารถนาํมาใช้ในชีวิต
ประจาํวันได้
Pre-requisite: passed AS 183
 Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian
1 to acquire basic usage skills of the language in daily life
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ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1                                                            3 (3-0-6)
FL171 Foreign Language 1
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอื�นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั�งเศส เยอรมัน ญี�ปุ�น รสัเซีย
จีน สเปน เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื�นฐานเบื�องต้น
ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 Have studied another foreign language (except English, French, German,
Japanese, Russian, Chinese, Spanish, Korean, Burmese, Malay,
Vietnamese, Lao and Indonesian) at the fundamental level at a foreign
Institute.

ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2                                                            3 (3-0-6)
FL172 Foreign Language 2
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอื�นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ฝรั�งเศส เยอรมัน ญี�ปุ�น รสัเซีย
จีน สเปน เกาหลีเขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในระดับพื�นฐานเบื�องต้น
ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 Have studied another foreign language (except English, French, German,
Japanese, Russian, Chinese, Spanish, Korean, Burmese, Malay,
Vietnamese, Lao and Indonesian) at the fundamental level at a foreign
Institute
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วิชาเฉพาะ (Concentration)
วิชาแกน (Philosophy, Politics, and Economics Major)
1) วิชาบังคับ (Core Courses)
ปกน.100 ความรูเ้บื�องต้นทางปรชัญา                                                3 (3-0-6)
IPI100 Introduction to Philosophy
 ปรชัญาในแต่ละสาขา ความหมายของวิชาปรชัญา มโนทัศน์หลักในทางปรชัญา เช่น
พระเจ้า      ความจรงิ ความดี ความงาม ประเด็นข้อถกเถียงและคําถามของสาขาย่อยต่าง
ๆ ในปรชัญา เช่น อภิปรชัญา ญาณวิทยา จรยิศาสตร ์สุนทรยีศาสตร ์และตรรกศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างปรชัญา ศาสนากับเทววิทยา
 The meaning and major concepts of philosophy, e.g. God, truth, goodness,
beauty; debates and questions in subfields of philosophy, e.g. metaphysics,
epistemology, ethics, aesthetics, logics; the relations between philosophy,
religion and theology. 

ปกน.101 ความรูเ้บื�องต้นทางการเมือง                                              3 (3-0-6)
IPI 101 Introduction to Politics
 แนวคิดพื�นฐานที�สาํคัญทางการเมือง ได้แก่ รฐั ระบบการเมือง ระบบราชการ การกําหนด
นโยบายสาธารณะ การเมืองเปรยีบเทียบ อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองระหว่าง
ประเทศ
 Basic concepts in politics, i.e. state, political system, bureaucracy, the
making of public policy, comparative politics, political ideologies, and
international politics.
 
ปกน.102 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคพื�นฐาน                                              3 (3-0-6) 
IPI 102 Basic Microeconomics
  กรอบแนวคิดพื�นฐานของเศรษฐศาสตรจุ์ลภาค ทฤษฏีอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
ทฤษฏีเบื�องต้นเกี�ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคและพฤติกรรมผู้ผลิต การกําหนดราคาและ
ปรมิาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดที�มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ บทบาทของภาครฐัในการแทรกแซงตลาด แนวคิดเบื�องต้นเกี�ยวกับความล้มเหลว
ของตลาด
 The general principles of microeconomics; Laws of supply of and demand
for goods; Introduction to theories of consumption and production; Price
and output determination in perfectly and imperfectly competitive markets;
The role of government intervention; Introductory concepts of market
failures
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ปกน.103 เศรษฐศาสตรม์หภาคพื�นฐาน                                             3 (3-0-6) 
IPI103 Basic Macroeconomics
  กรอบแนวคิดพื�นฐานของเศรษฐศาสตรม์หภาค เป�าหมาย และป�ญหาในทางเศรษฐกิจ
มหภาค บัญชีประชาชาติและดัชนีชี�สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังเบื�องต้น
แนวคิดเบื�องต้นเกี�ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
 The general principles of macroeconomics; Goals and problems in
macroeconomics; National income and economic indicators; Introduction to
fiscal and monetary policies; Introductory concepts of international trade
and finance; Economic development with special reference to the Thai case.

ปกน.200 ความรูเ้บื�องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน                   3 (3-0-6)
IPI 200 Introduction to Law and Public Law
 ลักษณะของกฎหมาย การจัดแบ่งประเภทของกฎหมาย พัฒนาการและทฤษฎีของ
กฎหมายมหาชน ลักษณะและหลักการพื�นฐานของกฎหมายมหาชน รฐัในฐานะสถาบันทาง
กฎหมายมหาชน และนิติวิธี       ในกฎหมายมหาชน
 Nature of law; types of laws; evolution, theories, nature, and basic
principles of public law; state as an institution in public law; legal methods in
public law. 

ปกน.201 ปรชัญาสังคมและการเมือง                                               3 (3-0-6)
IPI 201 Social and Political Philosophy
  ปรชัญาสังคมและการเมืองสมัยใหม่ รวมทั�งแนวคิดทางสังคมและการเมืองที�เกี�ยวข้อง
เช่น เสรนีิยม ความเป�นพลเมือง ชาตินิยม ประชาธิปไตย เป�นต้น
  Modern social and political philosophy, and related concepts, e.g.
liberalism, citizenship, nationalism, democracy.
 
ปกน.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม่                 3 (3-0-6)
IPI 202 Politics and Government of Modern Thailand
 วิวัฒนาการการเมืองของการปกครองของไทย การเกิดรฐัสมัยใหม่ การเปลี�ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ระบอบอํานาจนิยมในการเมืองไทย การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที�มีผลต่อการเติบโตของพลังประชาธิปไตย ป�ญหาต่างๆ ในการเมืองการ
ปกครองของไทยป�จจุบัน การเมืองนอกรฐัสภา และบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการเมืองไทย
 Evolution of Thai politics and government; the birth of modern state; the
1932 revolution; authoritarianism in Thai politics; economic and social
changes leading to the growth of democratic forces; problems in current
Thai politics; ex-parliamentary politics; the role of Thammasat University in
Thai politics.
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ปกน.203 รฐัธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่                   3 (3-0-6)
IPI 203 Constitution and Political Institutions in Modern Society
 พัฒนาการและแนวคิดเกี�ยวกับรฐัธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรฐัธรรมนูญกับสถาบัน
ทางการเมือง รูปแบบของรฐัธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในโลกตะวันตก ป�ญหา
เกี�ยวกับรฐัธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 
 Development and ideas on constitutionalism; the relations between
constitution and political institutions; forms of constitution and political
institutions in Western countries; problems of constitutions in developing
countries. 

ปกน.204 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรบัปรชัญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์       3 (3-0-6)
IPI.204 Research Methodology for Philosophy, Politics, and Economics
  ที�มาและญาณวิทยาของการวิจัย การตั�งคําถามการวิจัยที�หลากหลายทั�งในเชิงปรชัญา
การเมือง และเศรษฐศาสตรผ์่านปรากฏการณ์เดียวกันที�ยกขึ�นมาเป�นตัวอย่าง การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบการวิจัยเชิงปรมิาณและคุณภาพ การเลือกระเบียบวิธีที�เหมาะสม
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล และการนาํเสนอผลการวิจัย
 Background and epistemology of research; formulation of various research
questions on philosophy, politics, and economics through the same chosen
phenomenon; literature review; quantitative and qualitative research
designs; selection of appropriate research methods; data collection; data
analysis and interpretation; research presentation.

2) วิชาบังคับเลือก (Selective Core Courses)
สาขาปรัชญา (Philosophy)
ปกน.220 จรยิศาสตรเ์บื�องต้น                                                         3 (3-0-6)
IPI 220 Introductory Ethics
 ป�ญหาสาํคัญทางจรยิศาสตรแ์ละศีลธรรม เช่น ความยุติธรรม ความสุข ชีวิตที�ดี เสรภีาพ
อรรถประโยชน์ ความรบัผิดชอบ เป�นต้น โดยพิจารณาจากนักคิดและสาํนักคิดที�สาํคัญ 
 Major issues in ethics and morality, e.g. justice, happiness, good life,
liberty, utility, responsibility; a study of major thinkers and schools of
thought in ethics.

ปกน.221 ตรรกศาสตรแ์ละการใช้เหตุผล                                            3 (3-0-6)
IPI 221 Logic and Reasoning
 การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความผิดพลาดในการอ้างเหตุผล (fallacy) และการ
อ้างเหตุผลในชีวิตประจาํวัน
 Deductive and inductive reasoning; fallacies in reasoning; reasoning in
everyday life. 
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ปกน.320 ประวัติปรชัญาตะวันตก                                                     3 (3-0-6)
IPI 320 History of Western Philosophy
  ประวัติปรชัญาตะวันตก ตั�งแต่สมัยกรกีจนถึงยุคป�จจุบัน โดยชี�ให้เห็นถึงความ
เปลี�ยนแปลงของ       ข้อถกเถียงและมโนทัศน์ของนักปรชัญาคนสาํคัญ
  History of western philosophy from the Greek era to the present; changes
in debates and concepts of major philosophers.

ปกน.321 ประวัติปรชัญาตะวันออก                                                   3 (3-0-6)
IPI 321 History of Eastern Philosophy
  มโนทัศน์และแนวคิดสาํคัญของปรชัญาตะวันออก ป�ญหาทางอภิปรชัญา จรยิศาสตร ์และ
เทววิทยา ตลอดจนความสัมพันธ์กับบรบิทของสังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึง
ปรชัญาของไทย
  Major concepts in Eastern Philosophy (e.g. metaphysics, ethics, theology),
and their relations with social, political, and cultural contexts; Thai
philosophy.

ปกน.322 อภิปรชัญาและญาณวิทยาเบื�องต้น                                      3 (3-0-6)
IPI 322 Introduction to Metaphysics and Epistemology
  มโนทัศน์สาํคัญในอภิปรชัญาและญาณวิทยา อาทิ มโนทัศน์เรื�องความจรงิ ความเป�นจรงิ
ปรากฏการณ์ ความเหตุเป�นผล นิยามของความรู ้ที�มาของความรู ้การอ้างเหตุผล
สนับสนุน และขอบเขตของความรู ้
 Concepts in metaphysics and epistemology, e.g. reality, truth,
phenomenon, causation, time and space, definitions and sources of
knowledge, justification, and scope of knowledge.

สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน (Politics, Law, and Human Rights)
ปกน.222 ความรูเ้บื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมายปกครอง                             3 (3-0-6)
IPI 222 Introduction to Administrative Law
  แนวคิดและหลักการที�สาํคัญของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรทางปกครอง เจ้า
หน้าที�ของรฐั ทรพัย์สินของแผ่นดิน การกระทําทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง และ
บทบาทของศาลปกครองในประเทศไทย
  Major concepts and principles of administrative law; administrative
organization; public authority; state property; administrative act; the role of
administrative court in Thailand.

ปกน.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย                              3 (3-0-6)
IPI 223 Thai Legal and Judicial System
 พัฒนาการของระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทยสมัยใหม่ และการเปรยีบเทียบ     
ระบบกฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที�สาํคัญของประเทศอื�นๆ 
 Development of legal and judicial system of modern Thailand; comparison
between legal and judicial system of Thailand and other major countries.
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ปกน.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรยีบเทียบ                                   3 (3-0-6)
IPI 323 Approaches in Comparative Politics
  แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรยีบเทียบ การเปรยีบเทียบระบอบ
เผด็จการ การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย และระบอบประชาธิปไตยในรูป
แบบต่างๆ ที�สาํคัญของโลก
  Concepts and methods in the study of comparative politics; the
comparison of dictatorship and democracy; democratization; major types of
democracy in the world.

ปกน.324 การเมืองโลก                                                                  3 (3-0-6)
IPI 324 Global Politics
 แนวคิดและแนวการศึกษาที�สาํคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาตั�งแต่
การเกิดระบบรฐัสมัยใหม่จนถึงป�จจุบัน รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย
 Major theories and approaches in international relations from the birth of
modern state to the present; the influence of world politics on Thailand.

ปกน 325 สิทธิมนุษยชน                                                                 3 (3-0-6)
IPI 325 Human Rights
 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในมุมมองเชิงปรชัญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร ์การก่อตัวของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั�งข้อถกเถียง
ระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมอื�นๆ เกี�ยวกับความเป�นสากลของแนวคิดสิทธิมนุษยชน
 Concepts and theories of human rights in philosophical, political, and
economic perspectives; the formation of international human rights
movements and international covenants on human rights; human rights in
international relations; debates between the West and other societies on
the universality of human rights.

สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
ปก.224 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคขั�นกลาง                                              3 (3-0-6)
IPI 224 Intermediate Microeconomics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปกน.102 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคพื�นฐาน
  พฤติกรรมผู้บรโิภค ทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบรโิภคข้ามเวลา
การบรโิภคกับความเสี�ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต
สาเหตุการเกิดบรษัิท โครงสรา้งและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื�อง
ต้น การกําหนดราคาป�จจัยภายใต้โครงสรา้งตลาดสินค้าและตลาดป�จจัยประเภทต่างๆ
ดุลยภาพทั�วไป และทฤษฎีเกี�ยวกับความล้มเหลวของตลาด
Prerequisite : Have earn ceadits of IP 102 Basic Microeconomics
  Consumer behavior; indifference curve theory; present-future consumption
analysis; risk and consumption; information costs theory; production and
production costs theories; theory of the firm; market structures and
behaviors; basic game theory; factor price determination under different
market structures; general equilibrium; theories on market failure.
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ปกน 225 เศรษฐศาสตรม์หภาคขั�นกลาง                                             3 (3-0-6)
IPI 225 Intermediate Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปกน.103 เศรษฐศาสตรม์หภาคพื�นฐาน
  แบบจาํลองดุลยภาพรว่มในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การ
เปลี�ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจาํลองอุปสงค์มวลรวม
และอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบป�ด และแบบเป�ด ภาวะเงินเฟ�อ การว่างงาน และ
นโยบายรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิ
วเคนส์เซียน และการนําทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
Prerequisite : Have earn ceadits of IP 103 Basic Macroeconomics
  Monetary market equilibrium; product market equilibrium; foreign
exchange market equilibrium; shifts in market equilibrium; product and labor
markets; aggregated demand and supply in closed and open economies;
inflation, unemployment and economic stability policy; economic growth
theory; macroeconomics analysis of current economic situations.

ปกน 330 เทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในเศรษฐศาสตร ์                   3 (3-0-6)
IPI 330 Mathematical and Statistical Techniques in Economics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน มธ.151 คณิตศาสตรทั์�วไประดับมหาวิทยาลัย และ มธ.155
สถิติพื�นฐาน
   พีชคณิตเศรษฐศาสตร ์แคลคูลัส ความน่าจะเป�นเบื�องต้น สหสัมพันธ์ (Correlation)
และสมการถดถอย (Regression) เพื�อใช้ในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
  Algebra and calculus for economics; basic probability theory; correlation
and regression used for analyzing the relationship between economic
variables.

ปกน.331 เศรษฐมิติพื�นฐาน                                                            3 (3-0-6)
IPI 331 Basic Econometrics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ปกน.330 เทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในเศรษฐศาสตร์
  ความรูพ้ื�นฐานด้านเศรษฐมิติ การใช้เทคนิคทางเพื�อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์แบบจาํลองถดถอยโดยใช้เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) ข้อ
สมมติฐานของการวิเคราะห์แบบ OLS และการตรวจสอบข้อมูลและสมมติฐาน OLS
ต่างๆ การวิเคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐศาสตรที์�มีตัวแปรอิสระหนึ�งตัวและหลายตัว การ
ใช้ตัวแปรอิสระที�มีลักษณะเชิงคุณภาพ การทดสอบสมมติฐาน สถิติอ้างอิงต่างๆ ป�ญหาที�
อาจจะเกิดขึ�นในการวิเคราะห์แบบจาํลองถดถอย และการปฎิบัติการกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป เช่น Stata, SPSS, หรอื Eviews Pre- requisite: have
earned credits of IP330 Mathematical and Statistical Techniques in
Economics

3 7BA in Philosophy Politics & Economics



  Introduction to econometrics; statistical techniques for economic analysis;
inferential statistics; Ordinary Least Square (OLS) regression; OLS
hypothesis; data exploration and test of OLS hypothesis; econometric
analysis with simple and multiple regression; regression analysis of
categorical and limited dependent variable models; application of statistical
packages (e.g. Stata, SPSS, EViews) for analyzing empirical economic
data.

ปกน.332 เศรษฐกิจไทยรว่มสมัย                                                      3 (3-0-6)
IPI 332 Contemporary Thai Economy
  การเปลี�ยนแปลงของลักษณะโครงสรา้งและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยหลังสนธิ
สัญญาบาวริ�งจนถึงป�จจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที�สาํคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทาง
การพัฒนาและปรบัตัวของเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงิน การคลัง บทบาทของกลุ่ม
พลังทางการเมืองในการก่อรูปและกําหนดทิศทางการเปลี�ยนแปลงของประเทศไทย รวม
ถึงศึกษาอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ โลกที�มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ
ไทย
  Dynamics and changes in Thai economy from the Bowring Treaty to the
present; important economic events and issues; roles of financial and fiscal
policies in Thai economic development; role of interest and pressure groups
in economic policy formulation and changes; influence of global economic
dynamism on Thai economy.

2) ภาคนิพนธ์และการฝ�กภาคปฏิบัติ (Research and Internship)
ปกน.500 การฝ�กปฏิบัติงาน                   3 (ฝ�กภาคสนาม 135 ชั�วโมง/ภาคการศึกษา)   
IPI 500 Internship 
  การฝ�กงานในองค์กรหรอืลงพื�นที�ศึกษาประเด็นทางสังคมที�สาํคัญ ภายใต้การควบคุม
และแนะนาํของอาจารย์ เพื�อให้นักศึกษามีความทันโลก มีสาํนึกรบัผิดชอบ มีความสามารถ
ในการสื�อสารอย่างสรา้งสรรค์ มีความซาบซึ�งในสุนทรยีะ มีความสามารถในการเป�นผู้นาํ
กลุ่ม และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
  Internship or fieldwork to explore social issues under supervision, to
create students with global mindset, responsibility, eloquence, aesthetic
appreciation, team leadership, and the spirit of Thammasat. 

ปกน.501 ภาคนิพนธ์ 1                                                                        2
IPI 501  Research Paper 1
  เขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ในหัวข้อที�นักศึกษาสนใจ โดยรวบรวมวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง
และนาํมาสรา้งกรอบแนวคิดภายใต้การให้คําแนะนาํของอาจารย์ที�ปรกึษา หัวข้อภาคนิพนธ์
ต้องได้รบัอนุมัติจากอาจารย์ที�ปรกึษาในสาขาวิชานั�น และผลงานจะต้องนาํเสนอในรูปแบบ
มาตรฐานทางวิชาการ
  Gathering literature and building research framework on a topic chosen by
students under the supervision of his/her advisor. The topic must be
advised and approved by advisor in that field. The research must be
submitted in a proper academic form.
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ปกน.502 ภาคนิพนธ์ 2                                                                        4
IPI 502  Research Paper 2
  เขียนภาคนิพนธ์ในหัวข้อที�นักศึกษาสนใจจากการรวบรวมวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง เก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ภายใต้การให้คําแนะนาํของอาจารย์ที�ปรกึษา และผลงานจะต้องนาํเสนอ
ในรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ
  Researching, conducting, and analyzing data and information on a topic
chosen by students under the supervision of his/her advisor. The research
must be submitted in a proper academic form.

4) กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโทปรัชญายุคสมัยใหม่ (Minor in Modern Philosophy)
ปกน.346 สุนทรยีศาสตรแ์ละปรชัญาศิลปะ                                          3 (3-0-6)
IPI 346 Aesthetics and Philosophy of Art
  ป�ญหาเรื�องความงาม การตัดสินงานศิลปะ มโนทัศน์ทางศิลปะ โดยเน้นมโนทัศน์ว่าด้วย
ศิลปะที�เปลี�ยนแปลงตั�งแต่ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติ ไปจนถึงศิลปะในฐานะ
งานสรา้งสรรค์สิ�งใหม่ โดยศึกษาจากนักคิดและสกุลทางศิลปะที�สาํคัญในครสิต์ศตวรรษที�
20
 Issues in beauty and aesthetic judgement; changes in concepts of art from
copying the nature to creating new things; major thinkers and schools of
thought in the twentieth century. 

ปกน 347  รากฐานทางปรชัญาของความเป�นสมัยใหม่                           3 (3-0-6)
IPI 347 Philosophical Foundation of Modernity
  แนวคิดและประเด็นทางปรชัญาที�มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ�นของสภาวะสมัยใหม่ เช่น
แนวคิดมนุษยนิยม การแบ่งแยกพื�นที�ส่วนตัวและสาธารณะ สิทธิมนุษยชน การใช้เหตุผล
การรบัรูเ้วลา การแบ่งแยกรา่งกายกับจิตใจ การกําเนิดของวิทยาศาสตรส์มัยใหม่ เป�นต้น 
 Major philosophical concepts and issues leading to the birth of modernity,
e.g. humanism, public and private spheres, human rights, the use of
reason, the perception of time, the division between body and mind, the
birth of modern science.
                             
ปกน.348 ความยุติธรรมระดับโลก                                                    3 (3-0-6)
IPI 348 Global Justice
 ประเด็นเรื�องความยุติธรรมที�สาํคัญของประชาคมโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความยากจน
และความเป�นธรรมทางเศรษฐกิจ เป�นต้น
 Major issues in global justice, e.g. human rights, poverty, economic justice.
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ปกน.349 จรยิธรรมสาํหรบัยุคดิจิทัล                                                3 (3-0-6)
IPI 349 Ethics for a Digital Era
 ศึกษาทฤษฎีทางจรยิศาสตรทั์�งมุมมองแบบดั�งเดิมและรว่มสมัยที�สามารถใช้เข้าใจ
วิเคราะห์ และแก้ป�ญหาจากประเด็นศีลธรรมที�สาํคัญในยุคดิจิตอล เช่น สื�อดิจิตอล การ
บรโิภคและการใช้ข้อมูลดิจิตอล ความเป�นส่วนตัว สิทธิ การเฝ�ามอง การสื�อสารออนไลน์
และการตัดสินใจซึ�งมีลักษณะเป�นบรรทัดฐานชี�ความถูกผิด
 The study of both traditional and contemporary ethical theories which are
applicable to important moral issues in the digital era, for instance, those
concerning digital media, the consumption and use of digital information,
privacy, rights, surveillance, online communication, and normative decision
making.

ปกน.456 สัมมนาประเด็นทางปรชัญา                                               3 (3-0-6)
IPI 456 Seminar on Philosophical Issues
  สัมมนาประเด็นสาํคัญทางปรชัญา ทั�งปรชัญาตะวันตกและปรชัญาตะวันออก
  Seminar on major issues in Western and Eastern philosophies.

กลุ่มวิชาโทนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก (Public Policy and Global
Politics)
ปกน.356 นโยบายสาธารณะและบรหิารรฐักิจ                                      3 (3-0-6)
IPI.356 Public Policy and Public Management
 กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบาย ประเภทของนโยบาย การนาํ
นโยบาย        ไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีที�สาํคัญ
ทางการบรหิารรฐักิจ แนวทางการศึกษาองค์การแบบดั�งเดิมและแบบหลังสมัยใหม่
 Public policy process; policy formulation; types of policy; policy
implementation and evaluation; development and major theories in public
administration; classical and post-modern approaches on organization
studies

ปกน.357 หลักการมองอนาคตและอนาคตศาสตร ์                              3 (3-0-6)
IPI.357 Principles of Foresight and Futures Studies
  หลักการพื�นฐานของอนาคตศาสตรแ์ละการมองอนาคต ชุดเครื�องมือการมองอนาคต
การทดลองใช้ชุดเครื�องมือการมองอนาคตในบรบิทสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Principles of Futures Studies and Foresight; foresight techniques;
application of foresight techniques in different situations and contexts

ปกน.358 เศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศรฐัสวัสดิการ                     3 (3-0-6)
IPI.358 Political Economy of Welfare State Countries
  โครงสรา้งเศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศที�ดําเนินนโยบายรฐัสวัสดิการทั�งใน
อดีตและป�จจุบัน โดยชี�ให้เห็นเงื� อนไขการพัฒนาสู่ระบบรฐัสวัสดิการ แนวทางการดาํเนิน
นโยบาย และการท้าทายของกลุ่มต่อต้านนโยบายรฐัสวัสดิการ โดยเป�นการศึกษาผ่าน
กรอบวิเคราะห์ทางการเมืองเปรยีบเทียบและ เศรษฐศาสตรก์ารเมืองระหว่างประเทศ
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The studies of economic and political structure of Welfare-state countries
(both terminated and continuing countries);the course will project the
condition of Welfare-state construction, the element of policies and the logic
of opposition of welfare state policy. The subject will be studied by
comparative politics and international political economy approach.

ปกน.359 การเมืองรว่มสมัยในยุคดิจิทัล                                            3 (3-0-6)
IPI.359 Contemporary Politics in the Digital Age
 การเปลี�ยนโฉมของการเมืองในยุคอินเทอรเ์น็ต เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี�ยนแปลงเชิง
วิธีวิทยาและมโนทัศน์ในการศึกษาการเมืองรว่มสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 Transformation of politics in the era of the internet; digital technologies and
changes of methodological and conceptual terrain in the studies of politics;
relationship between politics and digital technologies

ปกน.467  สัมมนาประเด็นทางนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก            3 (3-0-6)
IPI.467  Seminar on Public Policy and Global Politics
  สัมมนาประเด็นสาํคัญทางนโยบายสาธารณะและการเมืองโลก
  Seminar on major issues in public policy and global politics

กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาการพัฒนา (Economics and Development
Studies)
ปกน.366 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ                                      3 (3-0-6)
IPI.366  International Political Economy
  รากฐานทางประวัติศาสตรข์องวิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  แนวคิดทฤษฎีที�
สาํคัญ ความเปลี�ยนแปลงในระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ความสัมพันธ์
ทางอํานาจและกระบวนการต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการจัดสรร
และกระจายทรพัยากรทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงประเด็นการเคลื�อนย้ายทรพัยากรและป�จจัย
การผลิตข้ามเขตแดนของรฐัชาติ 
  Foundation of international political economy; theories and approaches in
international political economy; changes in global political and economic
orders; power relations and bargaining processes in international politics
and their impact on allocation and distribution of economic resources;
transnational factor and resource mobilization.

ปกน.367  การพัฒนาระหว่างประเทศเบื�องต้น                                    3 (3-0-6)
IPI 367   Introduction to International Development
   แนวคิด ตัวแบบ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระหว่างประเทศนับตั�งแต่หลังสงครามโลก
ครั�งที� 2 เป�นต้นมา ศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงระหว่างประเทศในการให้
ความช่วยเหลือเพื�อการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา อภิปรายถึงป�ญหาการพัฒนา
ระหว่างประเทศ รวมถึงป�ญหาของโครงการพัฒนาในแง่ของการบรหิารจัดการโครงการ
และผลกระทบของโครงการต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศผู้รบัความช่วยเหลือ
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  Development theories, models, approaches, and strategies after the
Second World War; interaction and role of development actors and
institutions in providing international aid; problems in international
development, including the impacts of development projects/programs on
socio-economic development in aid recipient countries.

ปกน.368  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก               3 (3-0-6)
IPI 368   East Asian Economic Development
  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก (กลุ่มประเทศ
อาเซียน จีน ญี�ปุ�น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ตัวแบบการพัฒนาเอเชียตะวันออก (East
Asian Development Model) บทบาทและนโยบายของรฐัในการพัฒนา บทบาทของ
บรรษัทข้ามชาติในการสรา้งเครอืข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก ลักษณะเด่นของตัวแบบ
การพัฒนาเอเชียตะวันออก และป�ญหาของตัวแบบดังกล่าว
  Approaches and patterns of development in East Asian countries
(including ASEAN member countries, China, Japan, South Korea, and
Taiwan) ; East Asian development model; policies and roles of state in
development; multinational corporation (MNCs) and East Asian production
networks; characteristics and problems of East Asian development model.

ปกน.369  เศรษฐศาสตรว์่าด้วยนวัตกรรม                                         3 (3-0-6)
IPI 369   Economics of Innovation
  ภาพรวมการศึกษานวัตกรรมนับตั้งแต่ Schumpeter เป�นต้นมา การเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและพล วัตรของอุตสาหกรรม มิติทางเศรษฐศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ตลาด
ของเทคโนโลยี การแพรก่ระจายของ เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นต่างๆในแนวคิดระบบนวัตกรรมรวมถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างรฐัมหาวิทยาลัย และ
ภาคธุรกิจในบรบิทของระบบนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมในระดับต่างๆ (ระบบ นวัตกรรม
ท้องถิ�น ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบนวัตกรรมรายสาขา) ระบบเครอืข่ายนวัตกรรม
ระบบ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  
 Overview of innovation studies since Schumpeter; technological change
and industrial dynamics; economics of science; market for technology;
technological diffusion; and issues in innovation system studies including
the relationship between state, universities, and firms in the context of
innovation system; various settings of innovation system (regional, national,
and sectoral innovation systems); innovation network system; innovation
support systems, etc. 

ปกน.478  สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตรแ์ละการศึกษาการพัฒนา      3 (3-0-6)
ปกน.478  Seminar on Economic and Development Studies
  สัมมนาในประเด็นทางเศรษฐศาสตรแ์ละการพัฒนาที�สาํคัญในป�จจุบัน เช่น การเป�นสังคม
ผู้สูงอายุ ความยากจน การเคลื�อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ความมั�นคงทางอาหารและ
พลังงาน เป�นต้น 
  Discussion on current economic and development issues such as aging
society, poverty, transnational labour migration, food security, and energy
security.
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Minimum cumulative grade point average of 2.0 in transferable
coursework.
Acceptable statement of financial responsibility and
sponsorship.
TOEFL score of at least 71
The coursework that students complete at Thammasat will
satisfy NIU's General Education requirements. Thammasat
students would transfer to NIU with 60 credits or half of the 120
credits needed to graduate.

Admission Requirement

Choose any of three different majors: 
     1) Political Science 
         There is a variety of approaches, subject matter, and
perspectives within the political science discipline. To understand
better, each student must take at least one course in each of five of
the following seven fields.
         - American government              - Comparative politics
         - Empirical theory and behavior  - International politics
         - Political theory                         - Public law
         - Public policy/public administration
         More info: http://tiny.cc/polisciniu
     2) Economics
         The program provides excellent preparation for employment
in business, government, or foreign services, for law school, or for
graduate studies in business administration or public policy.
         More info: http://tiny.cc/econniu
     3) Non-Profit and NGO Studies
         The Center for Nonprofit and NGO Studies offers both a B.A.
and a B.S. degree for an interdisciplinary major, minor, and
certificate in nonprofit and NGO studies that is designed primarily
for students seeking a career in nonprofit or nongovernmental
organizations (NGOs).
         More info: http://tiny.cc/ngoniu

Thammasat University and Northern Illinois University
2+2 Bachelor's Degree Program
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เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

1. เข้าเว็บไซต์สาํนักงานทะเบียนนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th และกรอกรายละเอียด
เพื�อทําการ Log in

การลงทะเบียนเรียน
2. หน้าจอปรากฏเลขทะเบียนและชื�อ-สกุลนักศึกษา

3.นักศึกษาต้องอ่านเงื� อนไขสาํหรบัการจด
ทะเบียนให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ�ม จดทะเบียน

สาํหรบันักศึกษาที�ได้สิทธิ�เรยีนรายวิชาที�มีการ
กําหนดโควตาแล้ว เช่น TU050 TU105
TU104 ฯลฯ ให้คลิกปุ�ม ดึงรายวิชาจากโควตา/
แผน รายวิชาที�ได้สิทธิ�เรยีนนั�นจะปรากฏขึ�นที�
ส่วนบนของหน้าจอให้ทันที

6. ให้นักศึกษาคลิกปุ�ม ยืนยันการจด
ทะเบียน (เมนูทางซ้ายมือ) 

7.คลิกปุ�ม กรุณายืนยันการจดทะเบียน อีกครั�ง
หนึ�ง หากนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขรายการจดทะเบียนได้อีก
เมื�อยืนยันการจดทะเบียนแล้ว จะปรากฏยอดเงิน
ที�นักศึกษาต้องทําการชาํระเงิน จากนั�น ให้
นักศึกษาคลิกที�นี�เพื�อดูผลจดทะเบียน เพื�อตรวจ
สอบผลการจดทะเบียน หากดําเนินการยืนยันการ
จดทะเบียนสาํเรจ็จะต้องปรากฏ ผลจดทะเบียน
ข้อสังเกต : หากไม่ปรากฎผลการจดทะเบียน
จะถือว่าการทํารายการจดทะเบียนนั�นไม่สาํเร็จ8. นักศึกษาต้องดําเนินการชาํระเงินผ่าน

TU Greats App

คลิกปุ�ม จดทะเบียน โดยปุ�มนี�นักศึกษา
จะได้เห็นการจดทะเบียนรอบแรกก่อน
เป�ดภาคการศึกษา สามารถทํารายการ
และชาํระเงินได้เพียงครั�งเดียวเท่านั�น

5. หากนักศึกษาต้องการเลือกวิชานั�น ให้คลิกที�
สัญลักษณ์รูปบัตรจดทะเบียนสีชมพู (ด้านหน้า
รหัสวิชา) จากนั�นรายวิชาที�เลือกจะเลื� อนขึ�นมา
อยู่ส่วนบนของหน้าจอ โดยมีการสรุปจาํนวน
หน่วยกิตรวมให้ทราบ

4. การเลือกรายวิชาจดทะเบียน ให้กรอก รหัส
วิชา ซึ�งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลข รหัสวิชา 3 หลัก (ห้ามเว้นวรรค) หรอื
กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัวแรก
แล้วตามด้วยเครื�องหมายดอกจัน * (asterisk)
อาทิ AE* แล้วคลิกปุ�ม ค้นหา 
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1. Log in to our TU Office of Registrar at www.reg.tu.ac.th . (See the pic below) 

 

2. Key in your account to login as the following : 

2.1 Key in your student ID (10 digits) into the first user box. 

2.2 Password : In the password box, Thai freshmen in the first semester use your national ID 

number, and international students use your passport number as your password to log in. (If there is a 

letter in your passport number, please use the CAPITAL letter) 

Please note that after the semester has started for 30 days, international students can use your 

passport number (the letter in your ID can lowercase or small letter) as the password to log in. If you 

wish to change your password, please go to our admin page of Internet user accounts at 

https://accounts.tu.ac.th/Loging.aspx 

2.3 click the “submit” button. 

Guideline of online registration and payment 

Adding- Dropping a course (Undergrad students) 

Adding- Decreasing thesis/ dissertation credits (Postgrad students) 

Thammasat University 
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If the regular enrollment is not completed, the late course enrollment for add/drop will be 

available. The button appears on the page. Undergraduate is fined 45 THB/day for late 

fee and post-graduate is fined 100 THB/day. The fine is charged on the first day of the late enrollment. 

4. You are advised to study terms and conditions thoroughly before clicking the “enrollment” button. 

 
3. Your ID, name, and last name will appear on the enrollment page, click the “enrollment” button 

to proceed your course enrollment. This page is only available during specified course enrollment 

period as indicated on the academic calendar. 

The regular enrollment (first enrollment) must be done before semester begins. 
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5. Regular enrollment or late enrollment page appears. 

 
6.2 In case of choosing desired class, fill the course code which consists of English letters and 3 

digits of the course code with no space. Click the “search” button. 

 

6. If student needs to search for class, follow the instructions below; 

6.1 Student enroll for major classes (quota), i.e. TU 105, TU005, click “choose classes offered 

by study plan”. The chosen classes then automatically move up to the top of the page. 

 
Or the following screen for late-enrolment. For the late registration period according to Academic 

Bulletin (Activity) 

 
or 6.3 fill the English letter code, then followed by * (star), for example AE*, click the “search” 

button. All classes with those first-two letter being provided in current semester appear. 
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8. Choose other classes for add/drop. 

 
7. When completed prior steps (6.2 or 6.3), choose the desired Sec./Gr. by clicking the “pink 

enrollment card”. The chosen courses will appear on top of the page. The total numbers of credits 

registered will be automatically calculated. 

49



 

9.2 Register the number of credit to your study plan. 

 
9. For thesis or dissertation enrollment (only for graduates). 

To enroll thesis or dissertation, proceed the followings; 

9.1 Choose “the numbers of credits (thesis/dissertation)”.

 

10. Once completed, the system automatically verifies the eligibility, total credits and fee will be 

displayed. Student must confirm this enrollment by clicking “confirm the enrollment” button (on the 

left tab). 

Note: If your enrollment fails approval by the university conditions, i.e. not completed the pre-

requisite/co-requisite, the total fee will not be calculated. You are required to contact an official at 

the Office of Registrar as soon as possible. 

5 
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12. When the registration is confirmed the amount that the student has to make payment will appear, 

then click here to view the registration result. To check the registration results If the registration is 

successful, the registration result must be displayed. 

Remarks: If no registration results appear Will be considered that the registration transaction is 

not successful 

 
11. Click the “confirm the enrollment” button again (once confirmed enrollment, students are not 

allowed to make any changes). 

5 1



 

QR CODE to download TU Greats App. 

 

** Note ** 

1. If you have problems using TU Greats App, contact the Greats App Help desk. 

 

2. If you have any problems or questions regarding payment, please contact 

- Finance Division Tel. 0-2564-4440-79 ext. 1355 

- Call Center TU Greats App (For payment issues only) Tel. 0-2013-1311 

 
13. Students are required to complete the payment through the TU Greats App (if the student does 

not pay on the due date, registration information of the student and the student's registration 

information). Will be removed from the record after the end of the registration period) 
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16. To drop classes, click the “trash

You must confirm the dropping class. 

 

Multiple changes are allowed during the specified period, without payment. Exception of late 

enrollment, you need to pay fine before. Class add/drop can be done the next day. 

14. Once log in to the system, click “add/drop” button on the left tab. 

* Terms and conditions page is identical to number 4., then click the “enrollment” button. 

 
Each semester, you are not allowed to drop classes until your total credits are below university 

conditions. If necessary, Dean’s approval is required. 

 

” button. The dropped class pops up at the top of the page. 

 

15. To add classes, the procedure is the same as indicated in 6.2 or 6.3. Student must click the “light 

blue enrollment card”, the chosen classes pop up at the top of the page and the total credits are 

automatically calculated. 

Note: If add/drop fails, the warning appears below the class, i.e. when class reaches maximum 

numbers of students, you are not allowed to add this class, unless someone drops the class. 

Class add/drop, Section/Group change, and thesis or dissertation credit 

add/drop for graduates 
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After changes being made, added/dropped will move up to the top of the page and the total credits 

are calculated. 

 
In case of dropping entire classes from your record, contact your faculty for academic leave 

of absence (exclude summer semester) 

17. To change a section/group (same class), it can only be done outside major classes (quota). You 

are required to drop a current section/group (as indicated in 17), then enroll the class with another 

section/group (as indicated in 16). 

 

18. To add/drop thesis or dissertation credits (for graduate student only) 

Click the “extra” button. You are allowed to add or drop numbers of credits as indicated in your study 

plan, i.e. to add from 3 to 6 credits or vice versa. 

 

19. After completed add/drop, section/group changes, or thesis and dissertation credit add/drop, click 

“confirm the enrollment” button (the left tab). 
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20. Click “confirm the enrollment” button again. 

 

1. Your personal password to log in to the system should be kept confidential. If it is divulged, you

are advised to change it immediately for security reason. 

 
2. Course enrollment during both regular and late enrollment periods or class add/drop is considered

complete, once you click “confirm the enrollment” button. 

 
3. After completed the enrollment, you must check the enrollment result menu each time. 

Created by Ms. Preyagorn Pomsuwan 

Enrollment and Educational Evaluation Section, Office of Registrar 

Content by Ms. Suparat Lijutipoom 

Information Technology and Corporate Communication Section, Office of Registrar 

(Revised version, 19 May. 2021) 

Warning 
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123-4-xxx789

43223050045563100

61237608136308000157

Thammasat University

Thammasat University

61237608136308000157
Ref #2

43223050045563100

14,900.00

m
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g

20 digits

17digits

Service Code: TU GREATS

Tuition Payment via Bangkok Bank Mobile Banking

Service Code: TU GREATS

Ref #1

1 2

3

14,900.00
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1 2

14,900.00

3

Tuition Payment via BualuangiPay (VISA, Mastercard & JCB)

29,800.00

Thammasat University

61237608136308000157

Bu
al

ua
ng

 iP
ay

Tuition Payment via BualuangiPay (UnionPay & Thai Payment Network)

29,800.00

฿

Thammasat University

61237608136308000157

14,900.00 

1 2 3
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Thammasat University

61237608136308000157

Bill Payment

Tuition Payment via Bill Payment

29,800.00

Bi
ll 

Pa
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en
t

1 2 3

PA
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EN
T Tuition Payment List

1 2 3
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Error and Warning Messages
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เอกสารคําร้องสาํหรับนักศึกษา

6 1BA in Philosophy Politics & Economics

คําร้องขอรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
แบบฟอรม์คํารอ้งในกรณีที�นักศึกษา
จาํเป�นต้องขาดเรยีนเป�นระยะเวลา
นาน แต่ต้องการรกัษาสถานภาพ
ความเป�นนักศึกษาไว้

คําร้องทั�วไป
แบบฟอรม์คําขอเกี�ยวกับเรื�องทั�วไปที�
ผู้กรอกแบบฟอรม์ สามารถขอรบั
บรกิารในด้านต่าง ๆ หรอืขอใช้สิทธิ�
ตามระเบียบต่าง ๆ

คําร้องขอลาพักการศึกษา
แบบฟอรม์คํารอ้งกรณีที�นักศึกษา
ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรยีนใน
ภาคการศึกษานั�นๆ ต้องลาพักการ
ศึกษา

คําร้องขอลาออก
แบบฟอรม์คํารอ้งที�ใช้ในกรณีที�
นักศึกษาไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ

คําร้องขอผ่อนผันชาํระค่าลง
ทะเบียน
แแบบฟอรม์คํารอ้งที�ใช้ในกรณีที�
นักศึกษายังไม่มีความพรอ้มในการ
จ่ายค่าเล่าเรยีน จึงขอผ่อนผันการ
ชาํระเงินออกไปก่อน

คําร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
แบบฟอรม์คํารอ้งที�นักศึกษา
ต้องการนําหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื�นหรอื
สถาบันอื�น

ใบลาป�วย ลากิจ 
แบบฟอรม์ที�ใช้ในการแสดง หรอื
แจ้งต่ออาจารย์ว่านักศึกษานั�นจะ
ต้องเข้ารบัการศึกษา หรอืมีกิจที�
จาํเป�นจะต้องขาดเรยีน

Genera l  request  form
Sick  Leave ,  Personal  Leave
Course T ransfer  
Ins ta l lment  payment
request  for  reg is t rat ion  fee
Leave of  Absence
Reta in ing Student  Status
Res ignat ion

www.ppetuinternational.org/
currentstudent



BA Program in 
Philosophy, Politics, and Economics

(International Program)

4th Floor 
College of Interdisciplinary

Studies Thammasat University
2 Phra Chan Rd. Phra Nakhon

Bangkok 10200
Tel. (66) 02 613 2852

@PPEinterTU

ppe.tu.international@gmail.com

www.ppetuinternational.org

สอบถามและ
ส่งเอกสาร

ได้ที�

สอบถามและ
อัพเดต
ข้อมูลที�นี�

ดูตารางเรยีน
ตารางสอบ
ดาวน์โหลด
เอกสารที�นี�www.ppetuinternational.org/

currentstudent
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