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หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
3. จานวนหน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
4. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิม ฉบับ พ.ศ. 2558 กาหนดให้ใช้กบั หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสู ตร
โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป มีคณะกรรมการที่ให้ความเห็นชอบตามลาดับ ดังนี้
ประชุมครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
จากสภามหาวิทยาลัย
7/2561
23 กรกฏาคม 2561
5. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิ ต ศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา
6. ปรัชญาการศึกษาของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
เพื่อให้นกั ศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง จุดประกาย มีแรงบันดาลใจใฝ่ รู ้ ผ่านกิจกรรม กรณี ศึกษาให้
ฝึ กคิด วิเคราะห์ ค้น อย่างมีวิจารณญาณ การเรี ยนความรู ้ จากสื่ อแขนงต่างๆ เป็ นหลัก หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปจึง
ออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า ก้าวทันโลกยุคปั จจุบนั ฝึ กทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
อย่างสร้ างสรรค์ ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ ทันโลก ทันสังคม (Global Mindset) ทักษะชี วิตทางสังคม สุ นทรี ยะใน
หัวใจ, สุ ข ภาพกายใจ (Soft Skills), และจิตวิญ ญาณธรรมศาสตร์ มี ป ระชาธิ ป ไตย เสรี ภาพ เป็ นธรรม จิตอาสา
(Spirit of Thammasat) อัน จะเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มให้ ก ับ นัก ศึ ก ษาก่ อ นส าเร็ จการศึ ก ษา
ออกไปเป็ นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมต่อไป
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7. โครงสร้ างและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
7.1 โครงสร้ าง มี 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนจานวน 21 หน่ วยกิ ต
ดังต่อไปนี้
- หมวดสังคมศาสตร์
3 วิชา บังคับ
1 วิชา 3 หน่วยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร์
2 วิชา บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
- หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
2 วิชา บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
- หมวดภาษา
3 วิชา บังคับ
2 วิชา 6 หน่วยกิต
ทั้ง นี้ หลัก สู ต รต่ า ง ๆ ของคณะ อาจเปิ ดเสรี ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปตามความสนใจ
ของนัก ศึ ก ษาได้จานวน 0 - 6 หน่ วยกิ ต หรื อเลื อ กวิช าต่ า ง ๆ จากแต่ ล ะหมวดเพื่ อให้ ได้จานวนหน่ วยกิ ต รวม
21 หน่วยกิต
ส่ วนที่ 2 เป็ นหลักสู ตรของคณะ ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต (รายละเอียดตามข้อกาหนดหลักสู ตรของแต่ละ
คณะ)
7.2 รายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
1) หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
*มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand , ASEAN, and the World
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
มธ.107 ทักษะดิจิทลั กับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
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4) หมวดภาษา บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
*มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
*มธ.105 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
TU106 Creativity and Communication
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่บงั คับให้ทุกหลักสู ตรต้องมี

3 (3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

7.3 รายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
รายวิช าในส่ วนที่ 2 แบ่ งได้เป็ น 6 กลุ่ ม ซึ่ งคณะสามารถเลื อกได้จากวิชาเหล่ านี้ หรื อก าหนดวิช าอื่ น ๆ
ได้เองตามที่เห็นเหมาะสม รายละเอียดในส่ วนนี้โปรดดูขอ้ กาหนดหลักสู ตรจากหลักสู ตรของแต่ละคณะ/สาขาวิชา
1) หมวดสังคมศาสตร์
หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.121 มนุษย์กบั สังคม
3 (3-0-6) สังคมวิทยาฯ
TU121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6) นิติศาสตร์
TU122 Law in Everyday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6) เศรษฐศาสตร์
TU124 Society and Economy
มธ.311 บริ การทางวิชาชีพแก่สังคม
3 (3-0-6) วิชากลาง1
TU311 Professional Services to Society
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
3 (3-0-6) วิชากลาง1
TU312 Social Project and Campaign
มธ.399 การฝึ กงานในวิชาชีพ
3 (3-0-6) วิชากลาง1
TU399 Professional Internship
อซ.125 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาเซี ยน
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
AS125 Introduction to ASEAN
บอ.200 ความรู ้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทในอาเซี ยน 3 (3-0-9) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
GV200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
in ASEAN
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หมายเหตุ
วิชากลาง1 : คณะสามารถนารายวิชาดังกล่าวไปออกแบบเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับศาสตร์ ของคณะ
ภายใต้ขอบเขตของคาอธิบายรายวิชา โดยคณะทาหน้าที่บริ หาร และจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาเอง
2) หมวดมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.113 ความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.115 มนุษย์กบั ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม
3 (3-0-6) ศิลปกรรมศาสตร์
TU115 Man and his Literary Creativity
มธ.116 มนุษย์กบั ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) ศิลปกรรมศาสตร์
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU117 Development of the Modern World
3) หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.131 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU143 Man and Environment
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6) วิศวกรรมศาสตร์
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy
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วิชาในกลุ่มคณิ ตศาสตร์
นอกเหนือจากวิชาที่คณะกาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 1 แล้ว คณะอาจเลือก
วิชาที่เหลือ 6 วิชามากาหนดเป็ นวิชาบังคับ/วิชาบังคับเลือกในวิชาศึกษาทัว่ ไปในส่ วนที่ 2 เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนก็ได้
มธ.151 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU151 General College Mathematics
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU153 General Concepts of Computer
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.155 สถิติพ้นื ฐาน
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ ฯ
TU155 Elementary Statistics
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ฯ
TU156 Introduction to Computers and Programming
วท.142 คณิ ตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6) วิทยาศาสตร์ ฯ
SC142 Mathematics for Science
4) หมวดภาษา
หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาในกลุ่มภาษาไทย
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TH 201 Writing Proficiency Development
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TH 202 Reading Proficiency Development
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TH 203 Basic Critical Reading
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
CH172 Chinese 2
ภาษาฝรั่งเศส
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ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
FR070 Elementary French
ไม่นบั หน่วยกิต
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
FR171 French 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-4) ศิลปศาสตร์
FR172 French 2
ภาษาญี่ปุ่น
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น 1
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
JP171 Japanese for Beginners 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น 2
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
JP172 Japanese for Beginners 2
ภาษารัสเซีย
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
RS171 Russian 1
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
RS172 Russian 2
ภาษาเยอรมัน
- สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยเรี ยนภาษาเยอรมันมาก่อน
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
GR171 German 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
GR172 German 2
- สาหรับผูท้ ี่สอบผ่าน ย.172 หรื อสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อได้รับ
อนุมตั ิจากภาควิชา
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
GR111 Fundamental German 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
GR112 Fundamental German 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
SP171 Spanish I
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์
SP172 Spanish II
ภาษาเกาหลี
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อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
AS171 Korean 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
AS172 Korean 2
ภาษาเขมร
อซ.173 ภาษาเขมร 1
AS173 Khmer 1
อซ.174 ภาษาเขมร 2
AS174 Khmer 2
ภาษาพม่า
อซ.175 ภาษาพม่า 1
AS175 Burmese 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
AS176 Burmese 2
ภาษามลายู
อซ.177 ภาษามลายู 1
AS177 Malay 1
อซ.178 ภาษามลายู 2
AS178 Malay 2
ภาษาเวียดนาม
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
AS179 Vietnamese 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
AS180 Vietnamese 2
ภาษาลาว
อซ.181 ภาษาลาว 1
AS181 Lao 1
อซ.182 ภาษาลาว 2
AS182 Lao 2
ภาษาอินโดนีเซีย
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
AS183 Indonesian 1
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
AS184 Indonesian 2

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

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

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

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

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

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

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
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ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
สาหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
FL171 Foreign Language
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
FL172 Foreign Language

3 (3-0-6)1
3 (3-0-6)1

หมายเหตุ
1

: นักศึกษาที่ ได้รับอนุ มตั ิให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยเรี ยนภาษาต่างประเทศอื่ นๆ ที่ ไม่ปรากฏใน
หมวดภาษาตามเล่มหลักสู ตรนี้ คณะต้นสังกัดของนักศึกษาสามารถพิจารณาเทียบโอนรายวิชา หน่ วยกิต และเกรด
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะนั้นๆ
5) หมวดพลานามัย
กรณี เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.211 กรี ฑา
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN211 Track and Field
วฬ.212 ว่ายน้ า
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN212 Swimming
วฬ.213 ฟุตบอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN213 Football
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN214 Basketball
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN215 Rugby
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN216 Volleyball
วฬ.217 เบสบอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN217 Baseball
วฬ.218 ฟุตซอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN218 Futsal
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
SN219 Softball
วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
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SN 220 Tennis
วฬ.221 แบดมินตัน
SN221 Badminton
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
SN222 Table Tennis
6) หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์

พท.107
PE107
พท.240
PE240
พท.242
PE242
พท.245
PE245

การเจริ ญสติและฝึ กสมาธิ
Mindfulness and Meditation
งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
Volunteerism and social development
การเสริ มสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
Preparative for work achievement
นักศึกษากับการพัฒนาตน
Student and self-development

1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์
1 (0-2-1) สหเวชศาสตร์

หน่วยกิต/ คณะที่รับผิดชอบ
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1 (0-2-1) ฝ่ ายวิชาการ
3 (2-2-5) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
2 (2-0-4) ฝ่ ายวิชาการ
2(2-0-4) ฝ่ ายวิชาการ

7.4 ข้ อกาหนดทัว่ ไปเรื่ องหลักสู ตร
1. วิชาเหล่านี้ไม่นบั เป็ นวิชาเลือกเสรี /วิชาเลือก/วิชาโท
วิช าในหลัก สู ตรวิช าศึ ก ษาทั่วไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ ใ ช้รหัส ย่อ "มธ." ระดับ 100 คื อ
มธ.100 – มธ.156
2. วิชาเลือก
ในกรณี ที่โครงสร้างหลักสู ตรของคณะ/สาขาวิชากาหนดให้ศึกษาวิชาเลื อกโดยให้นกั ศึกษาเลือก
ศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาต่างๆ ได้ รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชานั้น จะไม่นบั รวมคณะ/สาขาวิชาที่นกั ศึกษาเลือกศึกษา
เป็ นวิชาเอก
3. การนับโครงสร้างวิชาโท
ในกรณี หลักสู ตรของคณะ/สาขาวิชาไม่ ได้กาหนดให้นักศึ กษาศึ ก ษาวิชาโท ซึ่ งอาจเป็ นเพราะ
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ไม่ครบข้อกาหนดของวิชาโท แต่หากนักศึกษาศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสู ตรวิชาโท นักศึกษาก็จะได้รับการบันทึกวิชาโทนั้นๆ ลงในใบรับรองคะแนน (Transcript) ด้วย
4. การเรี ยนวิชาในหมวดพลานามัย
4.1 กรณี นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะเรี ยนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
4.2 กรณี นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 มาแล้ว 3 หน่วยกิต จะเรี ยนวิชาในหมวดนี้ ได้อีก
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
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4.3 กรณี นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นวิชาเลื อกเสรี โดยยังไม่เคยเรี ยนวิชาในหมวดนี้ มาก่อน จะเรี ยนได้ไม่เกิ น
6 หน่วยกิต
7.5 ข้ อกาหนดเรื่ องการใช้ ผลคะแนนวิชาด้ านทักษะการสื่ อสารด้ วยภาษาอังกฤษ และ ด้ านการคิด อ่าน เขียนอย่างมี
วิจารณญาณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้นกั ศึกษาสามารถใช้ผลคะแนน O-NET, TU-GET PBT, TUGET CBT, TOEFL IBT, IELTS และ SAT Reading เพื่อนามาพิจารณาการจัดการเรี ยนที่ตรงตามสมรรถนะของ
นักศึกษา ซึ่ งได้กาหนดเกณฑ์การใช้ผลคะแนน และการพิจารณาเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง
เกณฑ์การจัดการเรี ยนวิชาด้านทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียน อย่างมี
วิจารณญาณ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
7.6 ข้ อกาหนดและแนวปฏิบัติเรื่ องเกณฑ์ พจิ ารณาผลคะแนน
1) การประกาศกาหนดวัน เวลาการรับผลคะแนน ต้องเป็ นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน
แต่ละปี เท่านั้น ไม่สามารถขอยืน่ ผลคะแนนเป็ นกรณี พิเศษในภายหลังจากที่กาหนดไว้ได้
2) การยืน่ ผลคะแนน นักศึกษายืน่ ได้ 1 ครั้ง โดยเลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น และยืน่ ผลคะแนนที่คณะ
ต้นสังกัดในวันสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในข้อ 1
3) กรณี นกั ศึกษาไม่ยนื่ ผลคะแนน ตามวันและเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะจัดการเรี ยนรายวิชา มธ.
104 มธ.050 และ มธ.105 ตามความเหมาะสม
4) การเทียบโอนหน่วยกิต
4.1) นักศึกษาที่เคยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ย้ายคณะ/ลาออก) มาแล้วไม่เกิน 2 ปี
สามารถเทียบโอน
วิชา มธ.104 มธ.050 และ มธ.105 ได้ดงั นี้
• วิชา มธ.050 ต้องมีผลการศึกษาเป็ น S
• วิชา มธ.104 และ มธ.105 ต้องมีผลการศึกษาได้ระดับเกรด C ขึ้นไป
4.2) นักศึกษาที่ตอ้ งการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา มธ.104 มธ.050 และ มธ.105 ต้องแจ้งและยืน่
คะแนนที่ตอ้ งการเทียบโอนให้แก่คณะต้นสังกัด และให้คณะต้นสังกัดดาเนินการสรุ ปและส่ งเอกสารตามวันและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อจัดรายวิชาและบันทึก ACC ในใบรายงานผลการศึกษา
4.3) ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิชาจากมหาวิทยาลัยอื่นกับวิชา มธ.104 มธ.050 และ มธ.105
สาหรับกาหนดวันและเวลาการรับผลคะแนนมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นรายปี
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ข้ อปฏิบัติเรื่ องการเรียนด้ านภาษาอังกฤษ และด้ านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
1. ตรวจสอบผลการจัดระดับ จากเว็บไซด์ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา (www.reg.tu.ac.th) และ
จากคณะหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. การจดทะเบียนเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป นักศึกษาที่ได้รับการจัดชั้นเรี ยนตามเกณฑ์การจัดเรี ยนวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรี ยนตามหมวด (section) และ กลุ่ม (group) ตามที่สานักงานทะเบียน
นักศึกษา กาหนดไว้เท่านั้น
คาอธิบายรายวิชา
หมวดสั งคมศาสตร์ (Social Science)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลกผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่ น การบรรยาย การอภิป รายกรณี ศึกษาต่างๆ ดู งานเป็ นต้น โดยนักศึ กษา
จะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู ้ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen. This is
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.
Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ ที่สาคัญของโลก อาเซี ยนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรม
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์ หรื อ
บุ คคลที่ ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิ ดมุ ม มองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับ ซ้อนที่ สัม พันธ์ กนั ทั้งโลก
มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
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.
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มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial mindset
การประเมิ น ความเสี่ ย งและการสร้ า งโอกาสใหม่ การคิ ด และการวางแผนแบบผู ป้ ระกอบการ การ
ตัดสิ นใจและการพัฒนาธุ รกิจ การสื่ อสารเชิ งธุ รกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างคุณค่าร่ วม
เพื่อสังคม
Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. Decision
making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering concept or initiative in
an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation.
มธ.121 มนุษย์กบั สังคม
3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
ลักษณะทัว่ ไปของสังคมมนุ ษย์ องค์ประกอบโครงสร้ างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ ยนแปลง
และวิวฒั นาการของสั งคมอันเป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางสิ่ งแวดล้อ ม เทคโนโลยี และปั จจัยส าคัญ อื่ น ๆ
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่ งแวดล้อม เสริ มสร้ างจริ ยธรรม จิตสานึ ก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล
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.122 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็ นแบบแผนความประพฤติของมนุ ษย์ในสังคม หลักการพื้นฐาน
ของนิ ติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่ อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู ้พ้ืนฐานใน
เรื่ องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยควรต้องรู ้ท้ งั ในด้านของสิ ทธิ และใน
ด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความ
กฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณี ตวั อย่างที่เกิดขึ้นจริ งในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip learners with
basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’ moral core. To
provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and duties, dispute
settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case
studies in our daily lives.
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึ ก ษาและการวิ เคราะห์ สั ง คม และเศรษฐกิ จ ในฐานะที่ วิ ช านี้ เป็ นการศึ ก ษาทางด้า น
สังคมศาสตร์ แล้วนาสู่ การวิเคราะห์ วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิ พลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
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.
มธ.311 บริ การทางวิชาชีพแก่สังคม
3 (3-0-6)
TU311 Professional Services to Society
การนาองค์ความรู ้ ทางวิชาชี พเฉพาะด้านที่ ศึกษามาไปให้บริ การแก่สังคม โดยการออกแบบและจัดทา
โครงงานร่ ว มกับ ชุ ม ชน บุ ค ลากร/หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ภายใต้ก ารนิ เทศก์ อ ย่า งใกล้ชิ ด ของอาจารย์ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย มุ่งเน้นการทางานร่ วมกันจากผูท้ ี่ศึกษาในวิชาชีพด้านเดียวกัน
Application of specialist professional know-how gained through study to the service of society. This is
done via designing and carrying out projects involving communities and related people and organisations, under
the close supervision of an academic advisor. The focus is on collaboration among learners of the same
profession.
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
3 (3-0-6)
TU312 Social Project and Campaign
การบูรณาการความเชี่ ยวชาญจากหลายวิชาชี พมาร่ วมกัน เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์ในการแก้ไขปั ญหา
ของสังคม และประเทศชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม โดยมีเป้ าหมายในการกระตุน้ ความ
ร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุ มชน และหน่วยงานของรัฐ ในการดาเนินการสร้างแนวปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ใน
สังคม หรื อการปรับเปลี่ยนและลดเลิกแนวปฏิบตั ิที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม มุ่งเน้นการทางานร่ วมกันจากผูท้ ี่ศึกษา
ในหลากหลายวิชาชีพ
Integration of expertise and collaboration across a diverse spectrum of professions in order to organise
a campaign for social and national issues, working as a team. The goal is to kicks tart cooperation between
educational institutions, communities and state bodies in building desirable social practices, or alteration or
abandonment of undesirable ones, with a focus on collaboration among learners from a wide range of
professions.
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มธ.399 การฝึ กงานในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
TU399 Professional Internship
การลงมือปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกับองค์กรที่อยูใ่ นรายชื่อที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาอนุ มตั ิ ภายใต้การดูแลของ
คณะที่ ป รึ ก ษา โดยมี ก ารตกลงขอบเขตหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลัก เกณฑ์ ใ นการ
ประเมิ นผล ที่ ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการนาความรู ้ และทักษะที่ ได้ศึกษามาเพื่ อใช้ส าหรั บการ
ทางานในวิชาชีพจริ ง ก่อนที่จะสาเร็ จการศึกษาเข้าสู่ โลกการทางาน
Students will learn about and practise professional work in an organization approved by the faculty
under the supervision of the advisory committee. There will be clear stipulation of the internship duties and
responsibilities, duration and appraisal criteria. The focus will be on learning via application of knowledge and
skills gained during the programme to a real professional situation in preparation for entry into the world of work
after graduation.
อซ.125 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาเซี ยน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
ประวัติข องการก่ อตั้ง และเป้ าหมายของอาเซี ยนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมื อง การปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็ นสมาชิกอาเซี ยน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes the
overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological aspects.
บอ.200
ความรู ้ เบื้ องต้นว่าด้วยชนบท
ไทยและชนบทในอาเซียน
3 (3-0-9)
GV.200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN
พลวัตทางสังคมชนบทไทยจากยุคการพัฒนาสู่ ความทันสมัย จนถึ งยุคการแสวงหาการพัฒนาในแนว
ทางเลือก ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน เศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับความเปลี่ยนแปลง
ชนบทที่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ รวมถึ ง ผลกระทบของการจัด ตั้ง
ประชาคมอาเซี ยนต่อชนบทไทย เป็ นการศึกษาภาคบรรยายและทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ชนบทในประเทศไทยหรื อ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
The course aims to examine dynamics of Thai rural society from the era of development approach
based on the notion of modernization to the search of alternative development which is represented through
concepts of community culture and sufficiency economy etc. Furthermore, the course explores changing in rural
societies of ASEAN, and the impact of the establishment of ASEAN on Thai rural society. Students will have
class and field visit of rural society in Thailand or ASEAN.
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หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดุ แลสุ ขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นทักษะ
สาคัญที่จะช่ วยให้ประสบความสาเร็ จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็ นสุ ข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุ ขภาพทางกายการจัดการความเครี ยด การสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิ ญ
กับปั ญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ การได้รับประสบการณ์ และ
ความซาบซึ้ งในความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับมนุ ษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิ ลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
สถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability
in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to
psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics,
experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts,
music, performing arts and architecture.
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชี วติ ในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรี ภาพ การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสงบสุ ขและเคารพซึ่ งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional intelligence.
Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning to live harmoniously
and respectfully with others and the society.
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดี ต สยามประเทศ จนถึ งประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริ บทแห่ งโลกาภิวฒั น์
“มีการศึกษานอกสถานที่"
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom
of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the
development of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are obligatory)
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มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปั ญหาและผลสาเร็ จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็ นมรดกตกทอดมาสู่ สังคม
โลกปั จจุบนั ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have been passed
on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, culture, society, economics, and
politics in the Present World Society.
มธ.113 ความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุ ษย์ในแง่ทศั นคติ จริ ยธรรม และการดารงชีวติ เพื่อให้
นักศึกษารู ้ จกั คิ ด วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่างมี หลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู ้ ความ
เข้าใจในการศึกษาให้เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes,
morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in
order that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.
มธ.115 มนุษย์กบั ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
เรื่ อ งราวของมนุ ษ ย์ที่ ส ะท้อ นในผลงานสร้ างสรรค์เชิ ง วรรณกรรมจากสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ภาพยนตร์ สื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสื่ อ สมัย ใหม่ อื่ น ๆ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บให้ เห็ น โลกทัศ น์ ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ และศรั ท ธาของผู ้
สร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่ อมโยงมนุ ษย์กบั ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวรรณกรรมในเชิ งความสัมพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการดารงชีวติ ในปั จจุบนั
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.116 มนุษย์กบั ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุ ษย์ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยศึกษา
จากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ ปัญญาของ
มนุ ษยชาติ ผูเ้ รี ยนจะได้ประจักษ์ในคุ ณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ ของตน ได้ตรึ กตรองและซาบซึ้ งในสุ นทรี
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ยรส จากผลงานศิ ลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิ ดรสนิ ยม ความชื่ นชม และความสานึ กในคุ ณค่าของผลงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้เรี ยนรู ้ถึงอิทธิ พลของศิลปะต่อค่านิยมและการดารงชีวติ ของคนไทย
This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and
environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the
culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values
through personal experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is
placed upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of the Modern World
พัฒ นาการของสั ง คมโลก ตั้ง แต่ ค.ศ.1500 เป็ นต้น มาจนถึ ง ปั จจุ บ ัน โดยเน้ น ความสั ม พัน ธ์ ท างด้า น
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง สั ง คม วัฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อัน เป็ นพื้ น ฐานแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ สมัยใหม่
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.
หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
มธ.103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ
มนุ ษย์ และสรรพสิ่ ง ทั้งสิ่ งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ ยน
ตลอดจนองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ สู่ ความยัง่ ยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world.
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and
resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of
social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential
solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ.107 ทักษะดิจิทลั กับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการพัฒ นาโอกาสใหม่ ด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ
ความสามารถในค้น หาและการเข้า ถึ ง สารสนเทศได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
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สารสนเทศ การกลัน่ กรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิ จิทลั การสื่ อสาร
ออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and
managing information systematically. Ethical digital usage and professional online communication.
มธ.131 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์ กายภาพ
3 (3-0-6)
TU 131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะสามารถนาวิธีการนี้ ไปใช้แสวงหาความรู ้ ต่างๆ ในยุคแห่ งข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ โดย
เน้นทาความเข้าใจเนื้ อหาในส่ วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพชี วติ ของมนุ ษย์ให้ดีข้ ึนเช่น ศึกษา
ความรู ้ทางฟิ สิ กส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู ้ทางเคมีเพื่อเข้าใจ
และเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็ นข่าวตามสื่ 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.
มธ.142 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU 142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิ ดชีวิต วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต พันธุ กรรม การสื บพันธุ์ พัฒนาการและความชราของ
มนุษย์ การนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์และ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์
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 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
TU143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิ เวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณี เคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์
และสิ่ งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบนิเวศ
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ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสี ยอันตราย และ
ภัยพิบตั ิ
Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, interaction between human
society and global environment. Topics include the impacts of science and technology on human population,
natural ecosystems, biodiversity, pollution, climate change, solid and hazardous waste and disaster
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ นิ เวศวิท ยา เพื่ อประโยชน์ ส าหรั บ การอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม
ลักษณะของมลพิษสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เกี่ ยวกับความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ จริ ยธรรมสิ่ งแวดล้อม การออกแบบที่ยงั่ ยืน การใช้พลังงานของประเทศ
ไทย การใช้พลังงานในภาคการขนส่ ง การใช้พลังงานในภาคอุ ตสาหกรรม และอาคารธุ รกิ จ แนวทางการพัฒนา
พลังงานที่ยงั่ ยืนสาหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟ้ าสาหรับประเทศไทย การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก
พลัง งานแสงอาทิ ตย์ ชี วมวลเพื่ อ พลัง งาน การผลิ ตเอทานอล การผลิ ต ไบโอดี เซล เทคโนโลยีถ่ านหิ น สะอาด
พลังงานนิวเคลียร์
To examine basic ecology for the benefit of the conservation of natural resources. The course also
focuses on: characteristics of environmental pollution and social impacts on society; the concepts about
sustainability of natural resources and energy analysis; decision making, ethical issues related to the environment,
and sustainable design. The topic also concerns energy consumption in Thailand in various aspects, such as:
transportation, industry, and office buildings. Another focus includes: guidelines for sustainable energy
development in Thailand regarding electricity generation, energy conservation, alternative energy, solar energy,
biomass for energy, ethanol production, biodiesel production, clean coal technology, and nuclear energy.
มธ.151 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นบั หน่วยกิตให้กบั นักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริ ง ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั และการประยุกต์ ความรู ้ เบื้ องต้นของกาหนดการเชิ งเส้ น
ตรรกวิท ยา การค านวณดอกเบี้ ย เงิ น ผ่อนรายงวดและภาษี เงิ น ได้ สถิ ติเชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
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.

20
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
(วิชานี้ สาหรับนักศึกษาที่เคยเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 16 หน่วยกิตหรื อ
เป็ นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรี ยน)
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ในการพิ สูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุ ผล การอุปนัยเชิ ง
คณิ ตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ชนิ ดต่างๆ โจทย์
ประยุกต์ของฟั งก์ชนั การเขียนกราฟของฟั งก์ชนั การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิ ง
เส้นอย่างง่าย
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not
less than 16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.153 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื้นฐานการ
สื่ อสารข้อมูล ระบบเครื อข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป
ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
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.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเลื่ อนแกน การหมุนแกน
การเขียนกราฟ ฟั งก์ชนั เพิ่ม ฟั งก์ชนั ลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ใน
การพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ โครงสร้างของระบบ
จานวนจริ ง ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น
Binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions
decomposition, logical rules for proving, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction,
structure of the real number system, elementary to number theory.
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มธ.155 สถิติพ้นื ฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปั ญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงของตัวแปร
สุ่ ม ทวินาม ปั วซง และปกติ เทคนิ คการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิ ติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุ ติฐาน เกี่ ยวกับค่ าเฉลี่ ยประชากรกลุ่ มเดี ยวและสองกลุ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจาแนกทางเดี ยว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling
distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance;
simple linear regression and correlation; chi-square test.
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหา
ด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem
solving using high-level language programming.
วท.142 คณิ ตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SC142 Mathematics for Science
เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิ แนนต์ วิธีหาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ น อนุ พ นั ธ์ ข องฟั งก์ชันพี ชคณิ ตและ
ฟั งก์ชันอดิ ศ ยั ค่าสู งสุ ดและค่ าต่ าสุ ดของฟั งก์ชัน ปริ พ นั ธ์และเทคนิ คการหาปริ พ นั ธ์ อนุ ก รมอนันต์และการ
ทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง
To find out matrices, determinants, methods for finding solutions of system of linear equations,
derivatives of algebraic functions and transcendental functions, maximum and minimum of functions, integrals
and techniques of integrations, series and convergence tests for series, first order ordinary differential equations.
หมวดภาษา (Languages)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นบั หน่วยกิต
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน เชิ งบูรณาการ เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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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 และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติ ฐาน หลักฐานสนับสนุ น การใช้
เหตุ ผลที่ นาไปสู่ ขอ้ สรุ ป ของงานเขี ยน พัฒนาทักษะการเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นอย่างมี เหตุ ผลและการเขี ยนเชิ ง
วิชาการ รู ้ จกั ถ่ายทอดความคิ ด และเชื่ อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบได้ หรื อได้รับการยกเว้น วิชา มธ.050
พัฒ นาทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษโดยมุ่ ง เน้ น ความสามารถในการสนทนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้ อหาวิชาการในศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พของ
นักศึกษา
Prerequisite : Have earned credits of TU050 or excempt
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 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิ ด อย่างสร้ างสรรค์ โดยมี ก ารคิ ด เชิ งวิพ ากษ์เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ และการสื่ อ สาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเหมาะสมตามบริ บทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล
องค์กร และสังคม
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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
ภาษาไทย (Thai)
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
ความรู ้เกี่ยวกับการเขียน การจัดลาดับความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึ กทักษะการเขียนเบื้องต้น
Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and practice of
basic writing skills.
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH 202 Reading Proficiency Development
ความรู ้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึ กทักษะการอ่าน และการ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน
Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types of messages,
practice of reading skills and promotion of a reading culture.
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH 203 Basic Critical Reading
ความรู ้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical reading skills
ภาษาต่ างประเทศ
ภาษาจีน (Chinese)
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH171 Chinese 1
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนด้านการออกเสี ยง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวงศัพท์
ประมาณ 450 คา
Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar and a vocabulary
of 450 words.
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรื อผ่านการทดสอบ หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย

24
รู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น คาศัพท์ภาษาจีนที่เพิม่ ขึ้นจาก จน.171 อีกไม่นอ้ ยกว่า 450 คา
Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval from the lecturer
A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 more words.
ภาษาฝรั่งเศส (French)
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR070 Elementary French
ไม่นบั หน่วยกิต
วิช าบังคับ ก่ อน : ส าหรั บนักศึ ก ษาที่ ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็ นวิช าเอกและวิชาโทที่ ไม่มี พ้ืนความรู ้ ภาษา
ฝรั่งเศส หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย (ไม่นบั หน่วยกิต)
การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารในบริ บ ทและสถานที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตนเอง
ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or minor, or
students receiving permission from the lecturer (non-credit).
Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings relating to
oneself, the family and persons in daily life. (Lecture and practice 6 hours per week)
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4)
FR171 French 1
วิช าบัง คับ ก่ อน : สอบผ่า น ฝ.070 ภาษาฝรั่ งเศสเบื้ อ งต้น (กรณี ข องนัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี พ้ื น ความรู ้ ภ าษา
ฝรั่งเศส) หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริ บทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและ
สอบถามข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR070 Elementary French (for students without French
background) or with approval from the lecturer.
Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to communication for
information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others. (Lecture and practice 6 hours per
week)
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-3-4)
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
การฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขี ยน เพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมู ลความคิดเห็ น การบรรยายอารมณ์
ความรู ้ สึก ในบริ บทและสถานที่ ที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันโดยเน้นระดับการสื่ อสารโต้ตอบอย่างคล่ องแคล่ ว
(บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR171 French 1 or with approval from the lecturer.
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Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of information and ideas and
describing emotions in contexts and settings relating to daily life with a focus on fluency in communication and
response. (Lecture and practice 6 hours per week)
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น 1
3 (3-0-6)
JP171 Japanese for Beginners 1
ศัพท์ประมาณ 500 คา และอักษรคันจิในชีวติ ประจาวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในชี วิตประจาวัน
To know approximately 500 words and 80 kanji letters, to develop the four basic skills listening,
speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น 2
3 (3-0-6)
JP172 Japanese for Beginners 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.171 หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนใน
การสื่ อสารข้อมูลในชีวิตประจาวัน
Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer
To know approximately 700 words and 100 kanji letters, to develop the four basic skills listening,
speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
ภาษารัสเซีย (Russian)
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4)
RS171 Russian 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษารัสเซี ยโดยอาศัยการฝึ กทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ใน
ระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสี ยงและแนะนาหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์)
To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the beginner’s level
with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental grammatical structures. (Lecture and practice
6 hours per week)
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
RS172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171

3 (2-3-4)
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ฝึ กทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสู งขึ้น ในระดับนี้นกั ศึกษาจะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ
ในชีวติ ประวันได้ (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: have earned credits of RS171
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)
ภาษาเยอรมัน (German)
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR171 German 1
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์ เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์และ
สานวนภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน การใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ประจาวันง่ายๆ
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. Vocabulary
and expressions for beginners. Simple everyday conversations.
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรื อผ่านการทดสอบ หรื อได้รับอนุมตั ิจากสาขาวิชา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์และ
สานวนภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษา เยอรมันในสถานการณ์ประจาวัน
ง่ายๆ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละทัศนคติของชาวเยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR171 or Placement Test or approved by German Department
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. Vocabulary
and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday conversations. Basic knowledge of lifestyles
and attitude of the Germans.
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172 หรื อสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรื อได้รับอนุมตั ิจาก
สาขาวิชา
ไวยากรณ์พ้นื ฐานและโครงสร้างภาษา เยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน การสนทนาในชีวติ ประจาวัน
การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซบั ซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Prerequisite: have earned credits of GR172 or a pass in German final exam from secondary school or
Permission of the Department
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Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for everyday life. Everyday
conversations. Reading short and non-complex texts. Writing grammatically correct sentences and short
paragraphs.
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GR 112 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 111 หรื อผ่านการทดสอบ หรื อได้รับอนุมตั ิจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน และโครงสร้ า งภาษาเยอรมัน ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซบั ซ้อนขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
และมีวงศัพท์มากขึ้น
Prerequisite: have earned credits of GR111 or Placement Test or Permission of the Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for everyday life.
Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing grammatically correct sentences
and paragraphs using a wider range of vocabulary.
ภาษาสเปน (Spanish)
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4)
SP171 Spanish I
การอ่านออกเสี ยง หลักไวยากรณ์ และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
เน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in order to develop the
four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An emphasis on the patterns of simple
sentences.
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า สป. 171
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
เพื่อให้สื่อสารเรื่ องราวในชีวติ ประจาวันได้ และสามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
Pre-requisite: have earned credits of SP171
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.
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กลุ่มวิชาภาษาอาเซี ยน (ASEAN Language)
ภาษาเกาหลี (Korean)
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี
Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Korean language
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 171 หรื อ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS171 or KO171
Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic usage skills of
the language in daily life.
ภาษาเขมร (Khmer)
อซ.173 ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
AS173 Khmer 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร
Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Khmer language
อซ.174 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
AS174 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 173
ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS173
Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to acquire basic usage skills of the
language in daily life.
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ภาษาพม่า (Burmese)
อซ.175 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
AS175 Burmese 1
ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า
Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Burmese language
อซ.176 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
AS176 Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 175
ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่ องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS175
Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire basic usage skills of
the language in daily life
ภาษามลายู (Malay)
อซ.177 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
AS177 Malay 1
ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู
Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Malay language
อซ.178 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
AS178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 177
ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS177
Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to acquire basic usage skills of the
language in daily life
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ภาษาเวียดนาม
(Vietnamese)
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
AS179 Vietnamese I
ภาษาเวีย ดนามเบื้ องต้นเพื่ อสร้ างทัก ษะด้านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน และโครงสร้ างพื้ น ฐานของภาษา
เวียดนาม
Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Vietnamese language
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3-0-6)
AS180 Vietnamese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 179
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่ องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS179
Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to acquire basic usage
skills of the language in daily life
ภาษาลาว (Lao)
อซ.181 ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
AS181 Lao I
ภาษาลาวเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว
Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking, reading, writing and
fundamental structures of Lao language
อซ.182 ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
AS182 Lao 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 181
ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่ องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS181
Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1 to acquire basic usage skills of the
language in daily life
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ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)
อซ.183 ภาษาอินโดนี เซีย 1
3 (3-0-6)
AS183 Indonesian I
ภาษาอิ นโดนิ เซี ยเบื้ องต้นเพื่อสร้ างทักษะด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขี ยน และโครงสร้ างพื้นฐานของภาษา
อินโดนิเซีย
Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening, speaking, reading,
writing and fundamental structures of Indonesian language
อซ.184 ภาษาอินโดนี เซีย 2
3 (3-0-6)
AS184 Indonesian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า อซ. 183
ภาษาอินโดนิเซี ยเบื้องต้นต่อเนื่ องจากภาษาอินโดนิเซี ย 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS183
Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1 to acquire basic usage
skills of the language in daily life
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Foreign Language)
ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
FL171 Foreign Language 1
ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซี ย จีน สเปน เกาหลี
เขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซี ย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
Have studied another foreign language (except English, French, German, Japanese, Russian, Chinese,
Spanish, Korean, Burmese, Malay, Vietnamese, Lao and Indonesian) at the fundamental level at a foreign
Institute.
ภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
3 (3-0-6)
FL172 Foreign Language 2
ศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซี ย จีน สเปน เกาหลี
เขมร พม่า มลายู เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซี ย ในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
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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.

หมวดพลานามัย (Health Education)
วฬ.211 กรี ฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
ทัก ษะพื้ น ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ ากรี ฑ าประเภทลู่ และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บ และความ
ปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากรี ฑาประเภทลู่และลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and
good habits for track and field athletes and equipment maintenance.
วฬ.212 ว่ายน้ า
1 (0-2-1)
SN212 Swimming
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬากรี ฑาว่ายน้ า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติ กา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาว่ายน้ า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for swimming athletes and equipment maintenance.
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN213 Football
ทักษะพื้นฐานส าหรั บนักกี ฬาฟุ ตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติ กา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for football athletes and equipment maintenance.
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN214 Basketball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for basketball athletes and equipment maintenance.
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วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN215 Rugby
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for rugby athletes and equipment maintenance.
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
SN216 Volleyball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for volleyball athletes and equipment maintenance.
วฬ.217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN217 Baseball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกี ฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฎ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for baseball athletes and equipment maintenance.
วฬ.218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN218 Futsal
ทักษะพื้นฐานสาหรั บนักกี ฬ าฟุ ตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for futsal athletes and equipment maintenance.
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
SN219 Softball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาซอฟท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาซอฟท์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for softball athletes and equipment maintenance.
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วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN220 Tennis
ทักษะพื้นฐานส าหรับ นักกี ฬ าเทนนิ ส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติก า
มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for tennis athletes and equipment maintenance.
วฬ.221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN221 Badminton
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for badminton athletes and equipment maintenance.
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN222 Table Tennis
ทักษะพื้ นฐานสาหรั บ นัก กี ฬ าเทเบิ ลเทนนิ ส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for table tennis athletes and equipment maintenance.
หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะและประสบการณ์
(Student Development and Skill and Experience Reinforcement)
พท.107 การเจริ ญสติและฝึ กสมาธิ
1 (0-2-1)
PE107 Mindfulness and Meditation
แนวทางในการเจริ ญสติและสมาธิ การฝึ กจิตเพื่อการศึ กษาและการดารงอยู่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งใน
มหาวิทยาลัย และในชีวติ ประจาวัน
Path of creating mindfulness and meditation; Meditation for education and effective living both in the
university and daily life.
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พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม
3 (2-2-5)
PE240 Volunteerism and social development
ทักษะในการทางานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการทางานอาสาสมัคร พัฒนาการของงาน
อาสาสมัครและขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมขององค์กรอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้นักศึ กษาเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในวิธีคิดวิธีการท างานอาสาสมัคร พร้ อมทั้งมี ทกั ษะในการ
ปฏิ บตั ิงานอาสาสมัครอันจะเป็ นรากฐานในการพัฒนา สานึ กอาสาสมัครและการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมใน
อนาคต โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ินอกสถานที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
This course is aimed to provide theoretical and technical skills necessary for voluntary social works,
studies of social movement and social development agencies and network in Thailand and abroad. Emphasis will
be placed on raising awareness of self development through social volunteerism - exposure and practicum, in the
area of Bangkok and suburb, under guidance of teaching staff of Graduate Volunteer Centre, Thammasat
University.
พท.242 การเสริ มสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
PE242 Preparative for work achievement
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเสริ มสร้ างเจตคติที่ดีงาม รวมทั้งพัฒนาทักษะในการทางานที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชี พต่างๆ ได้แก่การสมัครงาน แรงงานสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์ การประชุ มและการเขียนรายงาน
การประชุ ม การนาเสนอโครงการหรื อผลงานในรู ปแบบต่างๆคุณภาพและการประเมินคุณภาพ การทางานเป็ นทีม
การใช้อุป กรณ์ สานักงาน ความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นต้น อันจะเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้อนาคตเกิดความสุ ขและความพึงพอใจในการทางาน
Knowledge gaining and understanding in positive thinking, including working skill development useful
for job application, interpersonality, meeting, and report writing; Project presentation skill; Quality and quality
evaluation; Teamwork; Usage of common office appliance; Personal safety and working environment which
leads to happiness and satisfaction in the workplace.
พท.245 นักศึกษากับการพัฒนาตน
2 (2-0-4)
PE245 Student and self-development
ก ารพั ฒ น าแบ บ บู รณ าก ารข อ งบุ ค ลิ ก ภ าพ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าต าม อุ ด ม ค ติ แ ล ะ ป ณิ ธ าน ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิ ดคุ ณภาพทางจริ ยธรรม ทักษะในการดาเนิ นชี วิต มนุ ษยสัมพันธ์ การรู ้จกั
ตนเอง การแก้ไขปั ญหาชี วิต บุคลิกภาพทางกาย จิตใจและความคิด การมีความเคารพนับถือในตัวเอง โดยสรุ ปแล้ว
ต้องการช่ วยพัฒนานักศึกษาสู่ การเป็ น “คนดี ที่มีความสุ ข ” และเป็ น “มนุ ษย์ที่ใส่ ใจเรี ยนรู ้ เข้าใจ รักผูอ้ ื่ น และรั ก
ตัวเอง (มีการฝึ กภาคปฏิบตั ินอกสถานที่)
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A holistic approach of self-development for students in theory and practicum (Learning by doing). The
course emphasizes on solo and group performance, process of self healing and self empowerment,Arts of creative
meaningful and happy living.Learn to have self-esteem and to have social and life skills, to know to understand
and to love one-self and others. (Field trips are obligatory)
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรี ยนรู ้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีความเป็ นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวนิ ยั
(5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
(1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) เรี ยนจากบทบาทสมมติ และกรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม
(5) กรณี ศึกษาและการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
(8) การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มในเรื่ องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน
(11) แฟ้มสะสมงาน
(12) กรณี ศึกษาการเป็ นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
(14) กาหนดชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
(1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรี ยน
-ระหว่างเรี ยน
-หลังการเรี ยน/กิจกรรม
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(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ื่น
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทาบันทึกประสบการณ์จากการเรี ยนในชั้นเรี ยน และประสบการณ์จากสังคม
(5) การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่ งงานตามกาหนด
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงานตามกาหนดระยะเวลา
(9) ประเมินโดยใช้การสังเกต
(10) ประเมินการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเอง
2.ความรู้
(2.1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถนาความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(2.2 ) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู ้ในทฤษฎีความรู ้
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู ้ของศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(4) การทาแผนที่ความคิด
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
(6) เน้นการสอน การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(7) การทารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้
(9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ ต่างๆ
(2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
(1) การทารายงานและการนาเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ
(3) การทารายงาน/การค้นคว้า
(4) การส่ งงานและการนาเสนองาน
(5) การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(6) แบบฝึ กหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
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3.ทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา ประเมิ นทางเลื อก และเสนอแนะวิธี การแก้ไขปั ญหาและผลการ
ตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(2) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากความคิดที่ได้เรี ยน
(3) การระดมสมอง
(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
(6) ปั ญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(8) กระบวนการเรี ยนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทาโครงงาน (project-based learning)
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้มีความคิดสร้างสรรค์
(11) บรรยาย/อภิปราย
(12) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้ รี ยน และสังคม
(13) การเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14) การมอบหมายงาน
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การประเมินจากการนาเสนอรายงาน/โครงงาน
(4) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
(8) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรี ยน
-ระหว่างเรี ยน
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-หลังการเรี ยน/กิจกรรม
(9) การประเมินจากรายงาน
4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็ นผูน้ าและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(5) ใช้สิทธิ เสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
(4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้ทางาน/โครงงานกลุ่ม
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาต่างๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในเรื่ องภาวะผูน้ า
(4) การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือ
(5) ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
(6) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(7) การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ
(9) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาของชุมชนของผูเ้ รี ยน
(10) สอนและฝึ กปฎิบตั ิเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลัก
ความเสมอภาค การเคารพกติกา
(4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ ามในในบทบาทภาวะ
ผูน้ า และผูต้ ามในสถานการณ์ต่างๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่ วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่ องการใช้สิทธิ เสรี ภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) มีทกั ษะในการคิดคานวณ
(4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิ งคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
(5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย /อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การนาเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรี ยน
(5) การนาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึ กฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคานวณ จากการยกตัวอย่าง
(7) การกาหนดสถานการณ์จาลองในการทาโครงการ
(8) การใช้กรณี ศึกษาเชิงคณิ ตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล
(9) การทาวิจยั
(5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่ อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) การนาเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ
(5) การทารายงาน/โครงงาน
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สรุ ปผลการเรี ยนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีความเป็ นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวนิ ยั
(5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
2. ด้านความรู ้
(1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถนาความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา ประเมิ น ทางเลื อ ก และเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาและผลการ
ตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็ นผูน้ าและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(5) ใช้สิทธิ เสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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(3) มีทกั ษะในการคิดคานวณ
(4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิ งคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล

