รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต/ คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาปรัชญา
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Philosophy
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ปรัชญา)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy)
ชือย่ อ B.A. (Philosophy)
. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชา
ศาสนา พ.ศ.

กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 19/2555
เมือวันที 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 1/2556 เมือวันที 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที2/2556
เมือวันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักสื อสารมวลชน
8.4 นักเขียนประจํากองบรรณาธิการ
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาเนื อหาวิชาโดยเน้ นการวิพากษ์ ผลกระทบทีเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และวิพากษ์ รากฐานทาง
ความคิดในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
พัฒนาเนื อหาวิชาการและรูปแบบหลักสู ตรทีทําความเข้าใจและวิพากษ์ สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจากแง่ มุม
ทางปรัชญา
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
. การพัฒนาหลักสูตรทีสามารถทําความเข้าใจกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพือให้ ผู ้เรียนมี
ความสามารถในการค้นคว้ าหรือทําวิจัยเพือพัฒนาประเทศและสั งคม
. การสร้ างหลักสู ตรให้ มีมาตรฐานเป็ นทียอมรับทั งภายในและต่างประเทศ
.

ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การผลิตบัณฑิตทีมีมาตรฐานเป็ นทีต้ องการของสั งคม
2. การสนับสนุนการแลกเปลียนเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์และผู ้เรียนกับ สถาบันในและต่ างประเทศ เพือขยายองค์
ความรู ้ ทั งอาจารย์และผู ้เรียน
. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ดสอนเพือให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)

12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสั งคม
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
ท.
การใช้ ภาษาไทย
( - - ) (ภาควิชาภาษาไทย)
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
( - - ) (ภาควิชาภาษาไทย)
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สถิติพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น ( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ.222 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
สว. สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0-6) (สั งคมวิทยาฯ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
มธ.113 ความรู ้ พื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
12.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชามีคณะกรรมการภาควิชา และมีการจัดประชุมภาควิชาฯ เป็ นประจําอย่างสมําเสมอ เพือให้ เกิดความคล่ องตัว
และการดําเนินงานทีมีประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้ านต่ างๆ ทีเกียวข้ องกับหลักสู ต รและการจัดการเรี ยนการ
สอน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ ่ งให้ ความรู ้ ทางปรัชญาโดยเน้ นการศึกษารากฐานทางปรัชญาอย่างเข้ มข้ น และเปิ ดโอกาสให้ มีการศึกษาวิชาปรัชญาแขนง
อืนๆ ตามความสนใจ นอกจากนี หลักสูตรมุ ่ งส่ งเสริมการศึกษาต่อในระดับทีสู งขึ นทั งทางด้ านปรัชญา และทางด้าน
สั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
1.2 ความสําคัญ
เพือเป็ นแหล่งทีสร้ างองค์ความรู ้ และนักวิชาการด้านปรัชญา

1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี
1) มีรากฐานความรู ้ ทางปรัชญาเป็ นอย่างดี
2) มีความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล
3) มีรากฐานให้ บัณฑิตศึกษาต่ อในระดับทีสู งขึ น
4) มีความสามารถนําความรู ้ ทางปรัชญาไปประยุกต์ในการดําเนินชีวิต พัฒนาตนเองและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เ วลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาควิชาอาจจะเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน ทั งนีขึ นอยู ่กับการพิจารณาของกรรมการภาควิชา
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู ้ เข้าศึกษาบางส่ วนขาดความรู ้ พ ื นฐานทางปรัชญา และความรู ้ ด้านภาษาอังกฤษอยู ่ในระดับตํา
กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
หลักสูตรกําหนดให้ นักศึ กษาต้องศึกษาวิชาพื นฐานทางปรัชญาทีสํ าคัญทั งหมด และวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษา
สามารถลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย เพือปรับปรุงความรู ้ ภาษาอังกฤษ

.

ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการ
จดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึ กษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบี ยนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
. ) วิชาเอก
หน่ วยกิต
. . ) วิชาในสาขา
หน่ วยกิต
. . . ) วิชาบังคับ
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หน่ วยกิต
. . . ) วิชาบังคับเลือก
หน่ วยกิต
. . . ) วิชาเลือก
หน่ วยกิต
. . ) วิชานอกสาขา
หน่ วยกิต
. ) วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ปร. / PH หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาปรัชญา

ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาตรรกวิทยา
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติปรัชญา
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหลักของปรัชญา
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเกียวกับสํ านักของปรัชญา
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการศึกษาเกียวกับวิชาแขนงอืนๆ
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการศึกษาศาสนาเชิงปรัชญา
เลข 7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญาตะวันออก
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญาเฉพาะเรือง
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาค้นคว้ า วิจัย และสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
รายวิชาในหลักสู ตรวิชาโทศาสนาประกอบด้ วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ศน. / RE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาปรัชญา ในรายวิชาโทศาสนา
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพุทธศาสนา
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศาสนาอืนๆ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ ศาสนา
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศาสนาเชิงประยุกต์
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหัวข้อเฉพาะทางศาสนาและสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
รายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civil Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพ ื นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming

(--)

(--)
(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

(--)
(--)
(--)
(--)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ดังนี คือ
. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH 16 Report Writing
. เลือกศึกษารายวิชาอืนๆ จากรายวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที จํานวน หน่ วยกิต รวมถึง รายวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึ กษาไปแล้ วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
) วิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
2.1) วิชาเอก
หน่ วยกิต
. . ) วิชาในสาขา
หน่ วยกิต
. . . ) วิชาบังคับ
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาปรัชญา 27 หน่ ว ยกิต จากรายวิช าต่ อไปนีและต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตํา
กว่าระดับ C ทุกรายวิชา
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
3 (3-0-6)
PH 201 Introduction to Logic
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
PH 211 Western Philosophy 1
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
PH 212 Western Philosophy 2
ปร.
จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 221 Ethics
ปร.
การอ่ านงานเชิงปรัชญาเบื องต้น
3 (3-0-6)
PH 2 Introduction to Reading in Philosophy Texts
ปร.
ปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
PH 271 Eastern Philosophy
ปร. 1 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
PH 321 Epistemology

ปร. 2
PH 322
ปร.
PH 491

อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
Metaphysics
การเขียนงานทางปรัชญา
3 (3-0-6)
Philosophical Writing 1
2. . . ) วิชาบังคับเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
ปร.
ปรัชญาจิต
3 (3-0-6)
PH 259 Philosophy of Mind
ปร.
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
3 (3-0-6)
PH 306 Symbolic Logic
ปร.
สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 326 Aesthetics
ปร.
ปรัชญาสังคม
3 (3-0-6)
PH 354 Social Philosophy
ปร.
ปรัชญาและเพศสภาพ
3 (3-0-6)
PH 355 Philosophy and Gender
ปร.
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 356 Philosophy of Science
ปร.
ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
PH 357 Philosophy of Social Science
ปร.
ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
PH 358 Philosophy of Language
ปร.
ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
PH 3 Philosophy of Religion
ปร. พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
PH 37 Buddhist Philosophy
2.1.1.3) วิชาเลือก
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หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาปรัชญาจํานวนไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
ปร. 3 ปรัชญาตะวันตกในศตวรรษที เบืองต้ น
3 (3-0-6)
PH 243 Introduction to Twentieth Century Western Philosophy
ปร. 44 ปรากฏการณ์ วิทยาเบื องต้ น
3 (3-0-6)
PH 244 Introduction to Phenomenology
ปร.
ชีวจริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH
Bioethics
ปร.
จริยศาสตร์ ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
PH 254 Medical Ethics

ปร.
มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
PH 255 Man and Technology
ปร.
ปรัชญาสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
PH 256 Environmental Philosophy
ปร.
ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
PH 257 Philosophy of Education
ปร.
ปรัชญาจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PH 258 Philosophy of Psychology
ปร.
ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
PH 276 Indian Philosophy
ปร.
ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH 277 Chinese Philosophy
ปร.
ปรัชญาในวรรณคดี
3 (3-0-6)
PH 359 Philosophy of Literature
ปร.
ปรัชญามหายาน
3 (3-0-6)
PH 378 Mahayana Philosophy
ปร.
ความยุติธรรมของประชาคมโลก
3 (3-0-6)
PH 454 Global Justice
ปร.
ปรัชญาการรู ้ คิด
3 (3-0-6)
PH 458 Philosophy of Cognitive Science
ปร.
นักปรัชญาสําคัญ
3 (3-0-6)
PH 484 Great Philosopher
ปร.486 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
PH 486 Independent Study
ปร.
ปัญหาร่ วมสมัยในปรัชญา
3 (3-0-6)
PH 487 Contemporary Issues in Philosophy
ปร.
การเขียนงานทางปรัชญา 2
3 (3-0-6)
PH 493 Philosophical Writing
หมายเหตุ
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ในหมวดวิชาบังคับเลือกเป็ นวิชาเลือกได้
แต่รายวิชาจะต้องไม่ ซํากับรายวิชาทีนับหน่ วยกิตเป็ นวิชาบังคับเลือก
. . ) วิชานอกสาขา
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่ อไปนี
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
EG 216 English Structure
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6)

EG 222 Reading for Opinions
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดแบบหนึง ดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงที เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาโท โดยศึ กษาตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั น ๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ. ,
อ. และ อ. (วิชา
บังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้อกําหนดของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะ
ไม่ นับ หน่ วยกิ ตให้ ดังนั นนั กศึกษาต้ องศึกษาวิ ชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ซึ งไม่ จํา เป็ นต้ องเป็ นวิชาในสาขา
วิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิมอีก วิชา หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้ หรือ
. . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน สาขาวิชา
ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
9
หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี อย่างน้ อย 9 หน่ ว ยกิต ทั งนี
ให้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัวไปหมวด ภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้ กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
4) การศึกษาวิชาปรัชญาเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์ จะศึกษาวิชาปรัชญาเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาของสาขาวิชาปรัชญาไม่ น้ อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
ตามเงือนไขต่าง ๆ ดังนี
1. นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับของสาขาวิชาปรัชญา 5 วิชา รวม 15 หน่ ว ยกิต ได้ แก่ วิชา ปร.201, ปร.211, ปร.
212, ปร.221 และ ปร.271 และต้ องสอบไล่ ได้ค่าระดับไม่
ตํากว่ า C ทุกรายวิชา
2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาปรัชญาอีกไม่ น้อยกว่ า 3 รายวิชา รวม
9 หน่ วยกิต
) การศึกษาวิชาศาสนาเป็ นวิชาโท
นักศึกษาผู ้ ประสงค์ จะศึกษาวิชาศาสนาเป็ นวิชาโทต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาศาสนาไม่ น้อยกว่ า
รายวิชา รวม หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี
. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ รายวิชา รวม หน่ วยกิต ดังต่ อไปนีคือ
ศน.
พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
RE 212 Theravada Buddhism
ศน.
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE 251 History of Religion

ศน.
ศาสนากับสังคมปั จจุบัน
3 (3-0-6)
RE 371 Religions and Contemporary Society
ศน.
สัมมนาศาสนา
3 (3-0-6)
RE 491 Seminar in Religions
ปร. ปรั ชญาศาสนา
(--)
PH 3 Philosophy of Religion
2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาอีก รายวิชา รวม หน่ วยกิต จากรายวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาศาสนา ดังต่อไปนี คือ
ศน.
พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
RE 213 Mahayana Buddhism
ศน.
ลัทธิและศาสนาต่ างๆ ของโลก
3 (3-0-6)
RE 233 World Religious Doctrines
ศน.
ศาสนาคริสต์
3 (3-0-6)
RE 234 Christianity
ศน.
ศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
RE 235 Islam
ศน.
ศาสนาเชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
RE 266 Psychological Aspects of Religion
ศน.
กรรมฐานแนวพุทธ
3 (1.5-3-4.5)
RE 286 Buddhist Meditation
ศน.
แนวคิดและขบวนการใหม่ ๆ ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
RE327 New Buddhist Concepts and Movements in Thailand
ศน.
สตรีในศาสนาต่างๆ
3 (3-0-6)
RE 333 Women in Religions
ศน.
ศาสนากับสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
RE 334 Religions and Environment
ศน.
ศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
RE 335 Religions and Education
ศน.
ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RE 336 Religions and Culture
ศน.
ศาสนากับศาสตร์ ต่างๆ
3 (3-0-6)
RE 367 Religions and Sciences
ศน.
หัวข้ อเฉพาะเกียวกับ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE 399 Special Topics in Religions
ศน.
ศาสนากับจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
RE 433 Religions and Ethics

นอกจากนั นยังสามารถเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนีด้วยก็ได้
ปร. ปรัชญามหายาน
3 (3-0-6)
PH 378 Mahayana Philosophy
สว. สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0-6)
SO 349 Sociology of Religion
หมายเหตุ
สําหรับนักศึกษาทีศึกษาวิชา ปร. และ สว. เป็ นวิชาเลือกในหลักสูตรวิชาเอก
อืนแล้ว ก็ใ ห้ เลือกศึกษา
วิชาอืนของสาขาวิชาศาสนาให้ มีหน่ วยกิตรวม หน่ วยกิต ตามหลักสู ตร
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาปรัชญา
นักศึกษาผู ้ ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาปรัชญาได้ห น่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 108 หน่ วยกิต
ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าเฉลียสะสมไม่ น้อยกว่า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตร 30 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาปรัชญาไม่ น้อยกว่ า 69 หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
4.1 วิชาบั งคับ ในสาขารวม 27 หน่ วยกิต ได้ แก่ วิชา ปร.201, ปร.211, ปร.212, ปร.221, ปร.222, ปร.
271, ปร.3 , ปร. และ ปร.491 และต้ องสอบไล่ ได้ ค่ าระดับไม่ ตํากว่ า C ทุกรายวิชา นอกจากนั น
จะต้ องศึกษารายวิชาอืนๆ ของสาขาอีก 11 รายวิชา รวม 33 หน่ วยกิต
4.2 วิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่ วยกิต ได้ แก่วิชา อ.216, อ.221 และ อ.222
5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
..
แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
หน่ วยกิต
ท.
การใช้ ภาษาไทย
3
ปร. การอ่ านงานเชิงปรัชญาเบื องต้น
3
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
3
รวม
1
ภาคเรียนที 2
หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
มธ. ความรู้พ ื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
3
วิชาเลือกเสรี
3
วิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
3
รวม
1

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ปร. ตรรกวิทยาเบื องต้น
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 1
ปร.
จริยศาสตร์
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือกในสาขา

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท

หน่ วยกิต

รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ปร.
ปรัชญาตะวันออก
ปร. 1 ญาณวิทยา
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
ปร. 2 อภิปรัชญา
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท

หน่ วยกิต

รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี
วิชาโท
รวม

หน่ วยกิต
6
3
3
6
18

รวม

หน่ วยกิต
3
6
3
12

ภาคเรียนที 2
ปร.
การเขียนงานทางปรัชญา
วิชาเลือกเสรี
วิชาโท

..

คําอธิบายรายวิชา
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
หลักสูตรวิชาศึ กษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ ก ษาได้ พัฒนาตนเองให้ เ ป็ น “พลเมื อง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุ ษ ย์ โดยศึ กษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ

วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่างๆ สําคัญๆ
ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่างๆ โดยใช้ ความรู ้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั นๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มหภาคทาง
สังคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเ ชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุ มาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนั ย เชิง คณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิดต่างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมู ล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริมาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นัยเชิง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท อเนกนาม การเลือนแกน การหมุนแกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐาน เกียวกับค่ าเฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ เชิ ง เส้นเชิ งเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลัก และฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการพู ด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิงได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)

หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดั บ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
หลักสูตรฯ สาขาวิชาปรัชญา
วิชาบังคับ
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
3 (3-0-6)
PH201 Introduction to Logic
การอ้ างเหตุผลแบบนิรนัยและแบบอุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้ างเหตุผล ข้ อผิดพลาด
ในการอ้ างเหตุผล การ
วิเคราะห์ การอ้ างเหตุผลในชีวิตประจําวัน
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
PH211 Western Philosophy 1
รากฐานทางความคิดและวิวัฒนาการของปรั ชญาตะวันตก ตั งแต่ สมั ยก่ อนโสกราตีสจนถึงปรัชญาเฮเลนนิ สติค โดยเน้ น
วิธีการคิดและแนวคิดของเพลโตและอาริสโตเติลเป็ นหลัก
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
PH212 Western Philosophy 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร. หรือได้ รับ อนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตกคนสํ าคัญ ตั งแต่ ย ุคปรัชญาสมัยใหม่เป็ นต้ นไป ได้แก่ เดการ์ ต สปิ โนซา
ฮิวม์ ค้ านท์ และเฮเกล
ปร.
จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH221 Ethics
ปัญหาพื นฐานทางจริยศาสตร์ ปัญหาเกียวกับความดี ความยุติธรรม ความสุข เสรีภาพและความรับผิดชอบ ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลกับสังคม มาตรฐานแห่ งความประพฤติ และทฤษฎีทาง
จริยศาสตร์ ทีสําคัญ โดยพิจารณาแนวความคิดของนัก
คิดและสํ านักปรัชญาทั งตะวันตกและตะวันออก

ปร. 22 การอ่ านงานเชิงปรัชญาเบื องต้น
PH222 Introduction to Reading in Philosophy Texts
การอ่ านงานเขียนเชิงปรัชญาเบื องต้นทีเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

ปร.
ปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
PH271 Eastern Philosophy
แนวความคิดทีสํ าคัญของปรัชญาอินเดียและปรัชญาจีน โดยเน้ นปั ญหาเกียวกับตัวตน
ความทุกข์ ตลอดจนปั ญหา
สังคม การเมือง และอิทธิพลของปรัชญาตะวันออกทีมีต่อวัฒนธรรมอืนๆ
ปร. 1 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
PH321 Epistemology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร. หรือได้ รับ อนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ปัญหาเกียวกับการให้ นิยามของความรู ้ ทีมา วิธีการแสวงหาความรู ้ ขอบเขตของความรู ้ รวมถึงการอ้ างเหตุผลสนั บสนุน
ความเชือ
ปร. 2 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
PH322 Metaphysics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร. หรือได้ รับ อนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ปัญหาเกียวกับความเป็ นจริง ความเปลียนแปลง ตัวตน จิตและกาย เจตจํานงเสรี กาลและเทศะ
ปร.
การเขียนงานทางปรัชญา
3 (3-0-6)
PH491 Philosophical Writing 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร. หรือ ปร. หรือ ปร. หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กระบวนการค้ นคว้ า และการเขียนงานทางปรัชญา โดยนักศึกษาเป็ นผู ้เลือกหัวข้อทีจะศึกษาตามความสนใจ โดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็ นผูใ้ ห้ คําแนะนํา
วิชาบังคับเลือก
ปร.
ปรัชญาจิต
3 (3-0-6)
PH259 Philosophy of Mind
ประเด็นทางอภิปรัชญา และญาณวิทยาทีเกียวข้องกับธรรมชาติของจิต ได้ แก่ แนวคิดทวินิยม แนวคิดสสารนิยมใน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้ นเรืองการรู ้ จิตอืน ธรรมชาติของจิตสํานึก ธรรมชาติของการคิด
ปร.
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
PH306 Symbolic Logic
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร. 0 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

3 (3-0-6)

การใช้ สัญลักษณ์ ตรรกวิทยาของข้ อความ ความสมเหตุสมผลของข้ อความเชิงซ้ อน การทดสอบความสมเหตุสมผลด้ วย
วิธีการต่างๆ ได้ แก่ ตรรกวิทยาของประพจน์ และตรรกวิทยาของความสั มพันธ์
ปร.
สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
PH326 Aesthetics
ความหมายของศิลปะ ความงาม มาตรฐานการวัดความงาม ประสบการณ์ ทางศิลปะความสั มพันธ์ระหว่ างศิ ลปะกับ ความ
จริงโดยพิจารณาทรรศนะของปรัชญา และนักคิดทีสําคัญทั ง ของตะวันตกและตะวัน ออก
ปร.
ปรัชญาสังคม
3 (3-0-6)
PH354 Social Philosophy
ประเด็น ปั ญหาทางสั งคมเชิ งปรั ชญา ได้ แ ก่ ประเด็น เรื องความยุติธรรม สิ ท ธิ เสรีภาพ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม
ขอบเขตของปั จเจกภาพและความเป็ นสาธารณะ
ปร.
PH

ปรัชญาและเพศสภาพ
3 (3-0-6)
Philosophy and Gender
แนวความคิด ทฤษฎี ปรัชญา รวมทั งการศึกษาเรืองเพศและเพศสภาพ ในประเด็น ทีเกียวข้ องกับการสร้ างอัตลักษณ์ ท าง
เพศ การกดทับ และครอบงําทางเพศ การอยู ่ร่วมกันอย่างเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อันเกิดมาจากปั ญหาเรืองเพศสภาพ
ปร.
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
PH356 Philosophy of Science
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างวิทยาศาสตร์ กับปรัชญา วิเคราะห์ ความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนศึ กษาสถานะของทฤษฎีท าง
วิทยาศาสตร์ การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และกฎธรรมชาติ
ปร.
ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
PH357 Philosophy of Social Science
ประเด็นปรัชญาอันเนืองมาจากการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ธรรมชาติของความรู ้
ทางสั งคม ฐานของการ
อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมทั งในแง่ปัจเจกบุคคลและองค์ รวม การอธิบายทางสั งคม ความเชือและการกระทําทางสั งคม
ปร.
ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
PH358 Philosophy of Language
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
มโนทัศน์ เรืองความหมาย การบ่ งถึง ตลอดจนมโนทัศน์ เรืองการใช้ ภาษาจากแนวความคิดของเฟรเก้ รั สเซลล์ วิต เกนส
ไตน์ ไกรซ์ และเดวิดสัน
ปร.
ปรัชญาศาสนา
PH367 Philosophy of Religion

3 (3-0-6)

ความหมายของศาสนา ความจริงทางศาสนา ปั ญหาเรืองสิงสู งสุด ปั ญหาความชัวร้ าย ปั ญหาภาษาในศาสนา และทั ศนะ
ทางศาสนาของนักคิดสําคัญในอดีตเรือนมาจนนักปรัชญาร่ วมสมัย
ปร.
พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
PH37 Buddhist Philosophy
วิเคราะห์ ปัญหาทีสํ าคัญในพุทธปรั ชญา ได้ แก่ ปั ญหาเรื องอัต ตา-อนัตตา อริ ยสั จ ปฏิ จจสมุ ป บาท กรรม และนิ พพาน
ตลอดจนอิทธิพลของพุทธปรัชญาทีมีต่อแนวความคิดทางปรัชญาทีสํ าคัญอืนๆ
วิชาเลือก
ปร. 3 ปรัชญาตะวันตกในศตวรรษที เบืองต้ น
3 (3-0-6)
PH243 Introduction to Twentieth Century Western Philosophy
แนวความคิดของนักปรัชญายุโรป หรือนักปรัชญาแองโกลอเมริกันทีสําคัญในศตวรรษที
ปร. 44 ปรากฏการณ์ วิทยาเบื องต้ น
3 (3-0-6)
PH244 Introduction to Phenomenology
แนวคิดพื นฐานของปรัชญาปรากฏการณ์ นิยมทีปรากฏในงานของนักปรัชญาสําคัญ ได้ แก่
ฮุสเซิร์ล ไฮเดกเกอร์ แมโร
ปองตี และงานของนักปรากฏการณ์ นิยมร่ วมสมัย
ปร.
PH

ชีวจริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
Bioethics
มโนทัศน์ ทางจริยศาสตร์ ทีเกียวกับเทคโนโลยี ท างชีวภาพและการแพทย์ รวมทั งประเด็นทีเกียวข้ องกับปัญหาทางสังคม

ปร.
จริยศาสตร์ ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
PH254 Medical Ethics
ทฤษฎีทางจริ ยศาสตร์ ทีสํ าคัญและเกียวเนืองกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
โดยเน้ น การวิเคราะห์
ปัญหาทางจริยศาสตร์ ทีเกิดขึ นในวงการแพทย์ในสั งคมปั จจุบั น ได้ แก่ ปั ญ หาทีเกิดขึ นระหว่ างแพทย์หรื อบุ คลากรทางการแพทย์
ปัญหาเรืองสิทธิผู ้ ป่วย และข้ อถกเถียงทางจริยศาสตร์ เกียวกับการใช้ เทคโนโลยี รวมทั งบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
ปร.
มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
PH255 Man and Technology
วิเคราะห์ ผลกระทบของเทคโนโลยี ทีมีต่อโลกทรรศน์ และวิถีชีวิตของมนุษย์ ในสังคมปั จจุบัน
ปร.
ปรัชญาสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
PH256 Environmental Philosophy
ความเป็ นมาของปรัชญาสิ งแวดล้อม รวมทั งแนวคิดทีมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ ด้านสิงแวดล้ อม
ปร.
ปรัชญาการศึกษา
PH257 Philosophy of Education

3 (3-0-6)

ความหมาย จุดมุ ่ งหมายและวิธีการทางการศึกษาของแนวคิดต่ างๆ ทางปรัชญา ได้ แก่ จิตนิ ยม สั จนิ ยม ปฏิบัตินิ ยม อัตถิ
ภาวนิยม ตลอดจนแนวคิดทางการศึกษาของพุทธศาสนา
ปร.
ปรัชญาจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PH258 Philosophy of Psychology
ปัญหาทางปรัชญาทีเกิดขึ นจากทฤษฎี ทางจิตวิทยา โดยเน้ นเรืองจิตวิทยาแห่ งการรู ้ คิด
ปร.
ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
PH276 Indian Philosophy
ความหมายและแนวความคิดทางปรัชญาของสํานักต่ างๆ ในปรัชญาอินเดีย ตลอดจนแนวความคิดทีปรากฏในคัม ภีร์พระ
เวท อุปนิษัท ภควัทคีตา รวมถึงปัญหาเกียวกับตัวตน สัตภาวะ โมกษะ และบทบาทของปรัชญาอินเดียทีมีต่อโลกปั จจุบัน
ปร.
ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH277 Chinese Philosophy
ปรัชญาจีนตั งแต่ ยุ คคลาสสิคของจีน นับตั งแต่ราชวงศ์ โจว ได้แก่ แนวคิด ของปรัชญาจีน สํ านักต่ างๆ โดยเน้ น ขงจือ เต๋ า
และกฎนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ บทบาทของปรัชญาจีนต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน
ปร.
ปรัชญาในวรรณคดี
3 (3-0-6)
PH359 Philosophy of Literature
วิเคราะห์ ปัญหาปรั ชญาที ปรากฏในวรรณคดี โดยเน้ น ประเด็นเรื องความหมายของชีวิต ความสั มพัน ธ์ ระหว่ างมนุษ ย์
ความตายกับความชัวร้ าย โดยศึกษาผลงานของนักประพันธ์ ทีสํ าคัญทั งตะวันตกและตะวันออก
ปร.
ปรัชญามหายาน
3 (3-0-6)
PH378 Mahayana Philosophy
วิเคราะห์ แนวความคิดทีสําคัญของปรัชญามหายานในอินเดียและตะวัน ออกไกล ได้ แก่ ปรั ชญามาธยมิ กะ โยคาจาร และ
เซน รวมทั งอิทธิพลของปรัชญามหายานทีมีต่อแนวความคิดอืนๆ
ปร.

ความยุติธรรมของประชาคมโลก

3 (3-0-6)

PH454 Global Justice
แนวความคิดทางจริ ยศาสตร์ ตลอดจนปรั ช ญาสั ง คมและการเมืองที เกียวข้ องกับ การอยู ่ ร่ วมกั น ของประชาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ งปัญหาความยุติธรรมว่าด้วยการกระจายทรัพยากร และปัญหาสิท ธิมนุษยชนของประชาคมโลก
ปร.

ปรัชญาการรู ้ คิด

3 (3-0-6)

PH458 Philosophy of Cognitive Science
รากฐานความคิ ดทางวิทยาศาสตร์ การรู ้ คิดว่ าด้ วยตัวแบบของจิ ตที เป็ นแบบจําลองเชิ งคอมพิวเตอร์ และแบบจําลอง
เครือข่ าย ตลอดจนศึกษาสมมติฐานทางปรัชญาทีเกียวข้ องกับตัวแบบดังกล่าว

ปร.

นักปรัชญาสําคัญ

3 (3-0-6)

PH484 Great Philosopher
ผลงานของนักคิดสําคัญของตะวันตกและตะวันออกคนใดคนหนึง ได้ แก่ เพลโต อริสโตเติล ล็อค ฮู ม ค้ านท์ เฮเกล มาร์ กซ์
นิทเช่ เฟรเก้ รัสเซลล์ วิตต์เกนสไตน์ ไฮเดกเกอร์ ศานติเ ทวะ นาคารชุน และขงจือ
ปร.

การศึกษาเฉพาะบุคคล

3 (3-0-6)

PH486 Independent Study
วิชาบังคับก่อน

: สอบได้ ปร.

หรือ ปร.

และ ปร.

ค้นคว้าประเด็นเฉพาะในปรัชญาตะวันตกหรือตะวันออกทีนักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็ นผู ้ แนะนํา
ปร.

ปัญหาร่ วมสมัยในปรัชญา

3 (3-0-6)

PH487 Contemporary Issues in Philosophy
วิชาบังคับก่อน

: สอบได้ ปร.

หรือ ปร.

และ ปร.

ประเด็นปั ญหาปรัชญาทีได้ รับความสนใจในแวดวงปรั ชญาร่ วมสมั ย ทั งนีประเด็น ที นํามาศึกษา

จะคัดเลือกมาจากข้ อ

ถกเถียงในแนวคิดทางยุ โรป หรือแองโกลอเมริกัน
ปร.

การเขียนงานทางปรัชญา

3 (3-0-6)

PH493 Philosophical Writing 2
วิชาบังคับก่อน

: สอบได้ ปร.

เขียนงานทางปรัชญาโดยเลือกตามหัวข้ อทีนักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาเป็ นผูใ้ ห้ คําแนะนํา
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(3 – 0 – 6)
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.

(3 – 0 – 6)

กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(3 – 0 – 6)
EG222 Reading for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
กลวิธีการอ่ านและโครงสร้ างงานเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ เนื อหาและวิธีการนําเสนอความคิดของผู ้ เขียน ฝึ กสรุป
ข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครงและเขียนสรุปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ านโดยการอภิปราย
หรือข้อเขียน
วิชาโทศาสนา
วิชาบังคับ
ศน.
พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
RE212 Theravada Buddhism
ความเป็ นมา ลักษณะสํ าคัญ และหลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตลอดจน การเผยแผ่ ของพุทธศาสนาเถรวาท
จากประเทศอินเดียไปสู ่ ดินแดนต่ างๆ
ศน.
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE251 History of Religion
ความเป็ นมาและรูปแบบของศาสนา โดยเฉพาะอย่ างยิงเอกลักษณ์ ของศาสนาสากลแต่ ละศาสนาทีสํ าคัญ ในปั จ จุบัน คือ
ศาสนาฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม
ศน.
ศาสนากับสังคมปั จจุบัน
3 (3-0-6)
RE371 Religions and Contemporary Society
ความสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนากับสั งคม พิจารณาสถานะ บทบาทและปั ญหาทางศาสนาทีเกียวข้องกับสั งคมปัจจุบัน
ศน.
สัมมนาศาสนา
3 (3-0-6)
RE491 Seminar in Religions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศน. หรือ ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
สั ม มนาประเด็ นปั ญหา และข้ออภิปรายทางสั งคมทีเกี ยวกับศาสนา ซึ งอยู ่ ในความสนใจของสั งคม โดยประยุก ต์ และ
เชือมโยงให้ เห็นความเกียวข้องกับ การดํารงชีวิตมนุษย์ และความเปลียนแปลงของสั งคม
วิชาเลือก
ศน.
พุทธศาสนามหายาน
RE213 Mahayana Buddhism

3 (3-0-6)

ความเป็ นมา ลักษณะสํ าคัญ และหลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน ตลอดจนการเผยแผ่ของพุทธศาสนามหายาน
จากประเทศอินเดียไปสู ่ ดินแดนต่ างๆ
ศน.
ลัทธิและศาสนาต่ างๆ ของโลก
3 (3-0-6)
RE233 World Religious Doctrines
แนวความคิด หลักคําสอน และข้อปฏิบัติของลัทธิศาสนาต่ างๆ ได้แก่ ฮินดู โซโรอัสเตอร์ ขงจือ และเต๋ า ตลอดจนอิทธิพลของ
ลัทธิศาสนาต่ างๆ ต่อสภาพสั งคมในปั จจุบัน
ศน.
ศาสนาคริสต์
3 (3-0-6)
RE234 Christianity
แนวความคิดทีสํ าคัญของศาสนาคริสต์ วิวัฒนาการของศาสนาคริ สต์ นิกายต่ างๆ อิทธิพ ลของศาสนาคริสต์ ทีก่ อให้ เกิดการ
เปลียนแปลงทางสังคม
ศน.
ศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
RE235 Islam
หลักคําสอน พิธีกรรม คัมภีรข์ องศาสนาอิสลาม และวิวัฒนาการของนิกายต่ างๆ ตลอดจนพิจารณาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ทีมีต่อประเทศทีนับถือศาสนานี
ศน.
ศาสนาเชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
RE266 Psychological Aspects of Religion
ปรากฏการณ์ ทางศาสนาทีมีความสั มพันธ์กับจิตวิทยา และศึกษาทฤษฎีทางศาสนาของนักจิตวิทยาทีสํ าคัญ ได้แก่ ฟรอยด์
ยุง ฟรอมม์ และเจมส์
ศน.
กรรมฐานแนวพุทธ
3(1.5-3-4.5)
RE286 Buddhist Meditation
หลักการแห่ งกรรมฐานทั งแบบสมถะและวิปัสสนา ศึกษาแนวปฏิบัติของสํ านักต่ างๆ ในปั จจุบัน และการฝึ กสมาธิทีสามารถ
ประยุกต์ ในชีวิตประจําวันโดยเน้ นตามแนวอานาปานสติ สติปัฏฐาน
ศน.
แนวคิดและขบวนการใหม่ ๆ ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
RE327 New Buddhist Concepts and Movements in Thailand
แนวคิด ขบวนการใหม่ ๆ และนโยบายเผยแผ่ พุทธศาสนาในประเทศไทย การก่ อตั งและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ การแยก
ออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ตลอดจนแนวโน้ม ในการปฏิรูปศาสนา
ศน.
สตรีในศาสนาต่างๆ
3 (3-0-6)
RE333 Women in Religions
แนวคิดเกียวกับเพศหญิงและผู ้ หญิงในลัทธิและศาสนาต่ างๆ บทบาทของสตรี รวมทั งสิ ทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของ
สตรีในทางศาสนาตั งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศน.
ศาสนากับสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
RE334 Religions and Environment
หลักคําสอนและแนวความคิดทางศาสนาทีเกียวกับการอนุรักษ์ และส่ งเสริมสภาพแวดล้ อม ตลอดจนความสัม พันธ์ ทีถูกต้ อง
เหมาะสมระหว่ างมนุษย์กับธรรมชาติ
ศน.
ศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
RE335 Religions and Education
วิเคราะห์ ความหมาย จุดหมาย และวิธีการในการจัดการศึกษาในบริ บทของศาสนา บทบาทหน้ าที ตลอดจนอิทธิพลของ
ศาสนาทีมีต่อการศึกษาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ศน.
ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RE336 Religions and Culture
ความสําคัญของศาสนาทีมีต่อวัฒนธรรม จารีต และประเพณีต่างๆ เพือการเรียนรู ้ เชิงวัฒนธรรม และมีการศึกษานอกสถานที
ศน.
ศาสนากับศาสตร์ ต่างๆ
3 (3-0-6)
RE367 Religions and Sciences
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างศาสนากั บศาสตร์ ต่า งๆ วิเ คราะห์ ทัศนะของศาสนาต่ างๆ ที มีผ ลกระทบต่ อ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา
การเมืองการปกครองและเศรษฐศาสตร์
ศน.
หัวข้ อเฉพาะเกียวกับ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE399 Special Topics in Religions
หัวข้ อเฉพาะเกียวกับ พิธีกรรมทางศาสนา เนื อหาครอบคลุมเรื องราวเกียวกับ พิธีกรรมทางศาสนา หลักคําสอนทางศาสนา
และผู ้ นําทางศาสนา
ศน.
ศาสนากับจริยศาสตร์
RE433 Religions and Ethics

3 (3-0-6)

ปั ญ หาพื นฐานของจริ ยศาสตร์ ได้ แก่ ปั ญหาเกียวกับความดี ความสุ ข เสรีภาพ ความสั ม พันธ์ ระหว่ างบุคคลกับสั งคม
มาตรฐานแห่ งความประพฤติทีสําคัญ อันจะยั งให้ เกิดความสงบสุขทั งแก่ บุคคลและสั งคมตามแนวทางของศาสนา
สว. สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0-6)
SO349 Sociology of Religion
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สว. หรือ ม. หรือโดยอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
มโนทัศน์ ระเบียบวิธีและกลวิธีในการวิเคราะห์ ศาสนาเชิงสั งคมวิทยา เน้ นหนักในเรื องความสัม พันธ์ ระหว่ างศาสนากับ
สังคม วัฒนธรรมสมัยใหม่

. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2–0–4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
(3–0–6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2–0–4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2–0–4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.

Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3–0–6)
General College Mathematics
(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.
มธ.
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
(3–0–6)
Fundamental Mathematics
(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.
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3–0–6)
General Knowledge about Computers
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.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3–0–6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
มธ.
TU155

สถิติพ ืนฐาน
(3–0–6)
Elementary Statistics
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.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3–0–6)
Introduction to Computers and Programming
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 highlevel language programming.
Languages
Thai
ท.
การใช้ ภาษาไทย
(3–0–6)
TH161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3–0–6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.
English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3–0–6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3–0–6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement

(3–0–6)

An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
วิชาบังคับ
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้น
3 (3-0-6)
PH201 Introduction to Logic
Basic forms of reasoning by means of deduction and induction. Emphasis on major topics such as fallacies and
argumentation in natural language.
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
PH211 Western Philosophy 1
The history of Western thought from the Pre-socratics to the philosophers of the Hellenistic period. The course
will focus on the philosophies of Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristotle and the Stoics.
ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
PH212 Western Philosophy 2
Prerequisite: have earned credits of PH 211 or permission of instructor
The history of Western thought from the 16th to mid – 19th century. The course will focus on the ideas of
modern philosophers beginning with Descartes and moving to Hume, Kant and Hegel.
ปร.
จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
PH221 Ethics
Fundamental problems in ethics, including the problems of the good, justice, happiness, freedom and
responsibility, the relationship between the individual and society as well as moral judgments about human conduct.
ปร. 22 การอ่ านงานเชิงปรัชญาเบื องต้น
PH222 Introduction to Reading in Philosophy Texts
A preparatory course on reading philosophy texts suitable for beginners.

3 (3-0-6)

ปร.
ปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
PH271 Eastern Philosophy
Important concepts in Eastern philosophy with an emphasis on Indian and Chinese philosophy. Topics include
different aspects regarding self, suffering, liberation, social and political issues as well as their influences upon other
cultures.
ปร. 1 ญาณวิทยา
PH321 Epistemology

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of PH 211 or permission of instructor
Problems of definition of knowledge, sources, method and problems of justification.
ปร. 2 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
PH322 Metaphysics
Prerequisite: have earned credits of PH211 or permission of instructor
Problems concerning concepts of reality, the distinction between the state of reality and its phenomena, self,
mind and body, free-will, time and space.
ปร.
การเขียนงานทางปรัชญา
3 (3-0-6)
PH491 Philosophical Writing 1
Prerequisite: have earned credits of PH 211 or PH 212 or PH 271 or permission of instructor
A course on writing a thesis in philosophy. Topics are selected by students under the supervision of an instructor.
วิชาบังคับเลือก
ปร.
ปรัชญาจิต
3 (3-0-6)
PH259 Philosophy of Mind
Metaphysical and epistemological issues related to the nature of mind, e.g. dualism, materialism. The course
will focus on the problem of other minds, the nature of consciousness and nature of thinking.
ปร.
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
3 (3-0-6)
PH306 Symbolic Logic
Prerequisite: have earned credits of PH 201 or permission of instructor
The uses of symbols, propositional logic, the validity of compound propositions, the proof of validity by truthtables, the logic of terms and the logic of relations.
ปร.
สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
PH326 Aesthetics
The first half of the course treats the historical transformation of philosophical concepts of beauty, art and their
relation to truth, from art as imitation to art as creation. The second half of the course will concentrate on the aesthetic
dimension of life in relation to the artist, the art object, the audience and human experience in general.
ปร.
ปรัชญาสังคม
3 (3-0-6)
PH354 Social Philosophy
A philosophical study of social issues such as justice, right, freedom, cultural relativism and the distinction
between public and private spheres.

ปร.
PH

ปรัชญาและเพศสภาพ
3 (3-0-6)
Philosophy and Gender
Ideas concerning sex and gender. The course emphasizes topics related to sexual repression and domination,
difference and equality between sexes, and cultural diversity pertaining to gender.
ปร.
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
PH356 Philosophy of Science
Prerequisite: permission of instructor
The relation between science and philosophy. Topics to be analysed include scientific discovery, scientific theory,
scientific explanation, problems of induction. Attention will also be given to the distinction between the world of science
and the world of common sense, etc.
ปร.
ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
PH357 Philosophy of Social Science
Philosophical issues concerning social sciences such as the nature of social knowledge. Concepts of explanation in
social sciences e.g. holism and methodological individualism, social beliefs and actions.
ปร.
ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
PH358 Philosophy of Language
Prerequisite: permission of instructor
Concepts of meaning, reference and use. Ideas from Frege, Russell, Wittgenstein, Grice and Davidson are
emphasized.
ปร.
ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
PH367 Philosophy of Religion
The meaning of religion, religious truth, issues on the Ultimate reality, the ethical problem in relation to evil, the
problem of religious language, including religious views of some historical and comtemporary philosophers.
ปร.
PH37

พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
Buddhist Philosophy
An analytical study of important concepts in Buddhist philosophy such as Atta-Anatta,
the Four Noble
Truths, Dependent Origination, Kamma, Nibbana and their influence upon some major philosophical ideas.
วิชาเลือก
ปร. 3 ปรัชญาตะวันตกในศตวรรษที เบืองต้ น
3 (3-0-6)
PH243 Introduction to Twentieth Century Western Philosophy
Important Western philosophies in the 20th century, either European or Anglo-American.

ปร. 44 ปรากฏการณ์ วิทยาเบื องต้ น
3 (3-0-6)
PH244 Introduction to Phenomenology
Fundamental concepts in Phenomenology, focusing on ideas of Husserl, Heidegger,
Merleau-Ponty and
contemporary phenomenological thinkers.
ปร.
PH

ชีวจริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
Bioethics
Ethical concepts regarding biological and medical technology. Social issues related to the concepts are to be
discussed.
ปร.
จริยศาสตร์ ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
PH254 Medical Ethics
Crucial ethical theories relating to medical practice, nursing and health care with an emphasis on controversial
issues in contemporary society.
ปร.
มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
PH255 Man and Technology
Analysis of the influences and effects of modern technology in contemporary society. Main discussion will be on
the outlooks and ways of life.
ปร.
ปรัชญาสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
PH256 Environmental Philosophy
Development of environmental philosophy including ideas related to environmental perspectives.
ปร.
ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
PH257 Philosophy of Education
Meaning, objectives and methodology of education in different philosophical ideologies. The Buddhist concept of
education is one of the selected topics.
ปร.
ปรัชญาจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PH258 Philosophy of Psychology
Philosophical problems arising from psychological theories, emphasizing theories of cognition.
ปร.
ปรัชญาอินเดีย
PH276 Indian Philosophy

3 (3-0-6)

The Vedas, Upanishads, Bhagavadgita, and six Philosophical Systems of Indian philosophy. Topics to be
discussed include Self (Atman), Being (Sattabhava), the state of liberation (Moksa) and the role of Indian philosophy in
contemporary society.
ปร.
ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH277 Chinese Philosophy
Early Chinese philosophy and its concepts. This course examines some of the major philosophical ideas from
various Chinese philosophical schools, such as Confucianism, Taoism and Legalism and considers their influences upon
the present society.
ปร.
ปรัชญาในวรรณคดี
3 (3-0-6)
PH359 Philosophy of Literature
Analysis of philosophical concepts in literature. Themes to be discussed include the meaning of life, man and his
relation to death and evil, etc. Selected texts will be from important Eastern and Western writers.
ปร.
ปรัชญามหายาน
3 (3-0-6)
PH378 Mahayana Philosophy
Analysis of the core ideas of Mahayana Buddhism in India and the Far-East. Philosophical schools to be studied
include Madhyamika, Yogacara, Zen and their influence upon other systems of thought.
ปร.
ความยุติธรรมของประชาคมโลก
3 (3-0-6)
PH454 Global Justice
Examination of ethical, social and political notions pertaining to the idea of living together in our global
community, emphasizing distributive justice and problems of human rights in the international scale.
ปร.
ปรัชญาการรู ้ คิด
3 (3-0-6)
PH458 Philosophy of Cognitive Science
Examination of the theoretical basis of cognitive science, including ideas of computational models, connectionist
models and their philosophical assumptions.
ปร.
นักปรัชญาสําคัญ
3 (3-0-6)
PH484 Great Philosophers
A selected in-depth study of one prominent Eastern or Western thinker such as Plato, Aristotle, Locke, Hume,
Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Frege, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Shantideva, Nagarjuna and Confucius.
ปร.
การศึกษาเฉพาะบุคคล
PH486 Independent Study

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of PH 211 or PH 212 or PH 271 or permission of instructor
A critical study of special issues in Eastern and Western philosophy. Students will concentrate on areas of
interest under the supervision of an instructor.
ปร.
ปัญหาร่ วมสมัยในปรัชญา
3 (3-0-6)
PH487 Contemporary Issues in Philosophy
Prerequisite: have earned credits of PH 211 or PH 212 or PH 271 or permission of instructor
A critical study of contemporary issues. Topics are selected from Continental or
philosophy.

Anglo-American

ปร.
การเขียนงานทางปรัชญา
3 (3-0-6)
PH493 Philosophical Writing 2
Prerequisite: have earned credits of PH 491
A course on writing a thesis in philosophy. Topics are selected by students under the supervision of an instructor.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(3–0–6)
EG216 English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in English
grammatical structure and improve reading and writing skills.
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(3–0–6)
EG Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(3–0–6)
EG
Reading for Opinions
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or Exemption
Strategies of reading and the structure of expressive texts; analysis of the contents and the writer’s presentation
of opinion; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral discussion or
writing.

วิชาโทศาสนา
วิชาบังคับ
ศน.
พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
RE212 Theravada Buddhism
The history of Theravada Buddhism, its characteristics, doctrines and its expansion from India to other regions.
ศน.
ประวัติศาสตร์ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE251 History of Religion
The history and forms of world religions, especially the different traditions and characteristics of Hinduism,
Buddhism, Christianity and Islam.
ศน.
ศาสนากับสังคมปั จจุบัน
3 (3-0-6)
RE371 Religions and Contemporary Society
The relation between religion and society, with particular emphasis on religious roles, status and problems in
contemporary society.
ศน.
สัมมนาศาสนา
3 (3-0-6)
RE491 Seminar in Religions
Prerequisite: have earned credits of RE 371 or with permission of the instructor
A seminar on religious issues with the aim of examining the application of religious concepts to controversial
issues in everyday life.
วิชาเลือก
ศน.
พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
RE213 Mahayana Buddhism
The history of Mahayana Buddhism, its characteristics, doctrines and its expansion from India to other regions.
ศน.
ลัทธิและศาสนาต่ างๆ ของโลก
3 (3-0-6)
RE233 World Religious Doctrines
Concepts, doctrines and practices of various religions such as Hinduism, Zoroastrianism, Confucianism and
Taoism, together with influences of these religions upon contemporary society.
ศน.
ศาสนาคริสต์
RE234 Christianity
Prominent concepts, evolution and influence of Christianity in all aspects.

3 (3-0-6)

ศน.
ศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
RE235 Islam
An examination of Islamic doctrines, rites, scriptures, sects and their influences on Islamic countries.
ศน.
ศาสนาเชิงจิตวิทยา
3 (3-0-6)
RE266 Psychological Aspects of Religion
Religious phenomena relating to psychology and religious theories of prominent psychologists such as Freud,
Jung, Fromm and James.
ศน.
กรรมฐานแนวพุทธ
3(1.5-3-4.5)
RE286 Buddhist Meditation
Contemporary methods of meditation: Samatha and Vipassana, and their application to daily life with an
emphasis on Anapanasati Satipatthana.
ศน.
แนวคิดและขบวนการใหม่ ๆ ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
RE327 New Buddhist Concepts and Movements in Thailand
New Thai Buddhist concepts and movements, their dissemination, the establishment and roles of Buddhist
universities, sectarianism and motives for religious reformation.
ศน.
สตรีในศาสนาต่างๆ
3 (3-0-6)
RE333 Women in Religions
Concepts and doctrines of femininity, women in various faiths and religions, women’s religious roles, rights and
duty from the past to the present.
ศน.
ศาสนากับสิงแวดล้ อม
3 (3-0-6)
RE334 Religions and Environment
Religious concepts and doctrines of environmental conservation and promotion including suitable relations
between man and nature.
ศน.
ศาสนากับการศึกษา
3 (3-0-6)
RE335 Religions and Education
A critical study of the meaning, purpose and methodology of education in the context of religion,and the role,
duty and influence of religion on education from the past to the present.
ศน.
ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
RE336 Religions and Culture
The significance of religion to culture, tradition and custom for cultural education. Includes a field trip.

ศน.
ศาสนากับศาสตร์ ต่างๆ
3 (3-0-6)
RE367 Religions and Sciences
The relation between religion and science through an analysis of religious concepts which have influenced the
thoughts of scientists, psychologists, politicians and economists.

ศน.
หัวข้ อเฉพาะเกียวกับ ศาสนา
3 (3-0-6)
RE399 Special Topics in Religions
An intensive study of special topics, varying each semester depending on students’ interests. Possible topics
include: religious rites, doctrines, leaders, etc.
ศน.
ศาสนากับจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
RE433 Religions and Ethics
The aim is to discuss some moral issues from a religious perspectives. The topics include some notions such as the
good, happiness, freedom, the relationship between individuals and their society as well as criteria for moral judgment of
human behavior. All of these notions are to be considered both at the level of individuals and society.
สว. สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0-6)
SO349 Sociology of Religion
Prerequisite: have earned credits of SO 201 or AN 201 or permission of instructor
Concepts, methods and techniques in the sociological analysis of religion with particular emphasis on its relation
to modern society and culture.

. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
. ช่ วงเวลา
. การจัดเวลาและตารางสอน
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ปร. การเขียนงานทางปรัชญา
ปร. การเขียนงานทางปรัชญา
. คําอธิบายโดยย่อ

.

.
.

.

.

หลักสูตรกําหนดให้ นักศึกษาศึกษาวิจัยประเด็นทางปรัชญาเรืองใดเรืองหนึงตามความสนใจ และจัดทําโครงร่ างการวิจัย
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีปรึกษา ในรายวิชา ปร. การเขียนงานทางปรัชญา และ ปร. การเขียนงานทาง
ปรัชญา
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
. คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้ อมูลต่างๆ เพือใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการ
4. สามารถประยุกต์ ความรู ้ กับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที - ปี การศึกษาที
จํานวนหน่ วยกิต
ปร. การเขียนงานทางปรัชญา
หน่ วยกิต
ปร. การเขียนงานทางปรัชญา
หน่ วยกิต
การเตรียมการ
1. มอบหมายอาจารย์ประจําทีร่ วมสอนในหลักสู ตรให้ เป็ นทีปรึกษาแก่ นักศึกษาซึงสนใจประเด็นทางปรั ชญาตามความ
เชียวชาญของอาจารย์แต่ละท่ าน
2. อาจารย์ทีปรึกษาให้ คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล
3. นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโครงร่ างวิจัยต่อคณาจารย์ทีปรึกษาประจําวิชาเพือรับข้ อเสนอแนะและประเมิน ผล
กระบวนการประเมินผล
1. ผู้สอนและผู ้ เรียนกําหนดหัวข้ อและเกณฑ์ การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ /มาตรฐานการ
ประเมินผลรายวิชา
2. ผู ้ เรียนประเมินผลการเรียนรู ้ ของตนเองตามแบบฟอร์ ม
3. ผู ้ สอนประเมินผลการเรียนรู้ ของผู ้ เรียนตามแบบฟอร์ ม
4. ทั งผู ้ สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู ้ ร่วมกัน
5. ผู ้ เรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํ
้
ารายวิชา

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี

ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

F
.

(พร้ อมฉบั บ

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนั กศึ กษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1. มีคณะกรรมการทวนสอบทีประกอบด้วยอาจารย์ประจําภาควิชา
. คัดเลือกรายวิชาจํ านวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 25 ของรายวิชาซึ งเปิ ดสอนในแต่ ละปี การศึ กษา ทีเป็ นไปตามเกณฑ์ การ
คัดเลือกทีคณะกรรมการทวนสอบกําหนด
3. การทวนสอบจะพิจารณาภายใต้กรอบความเหมาะสมของมาตรฐานการเรียนรู ้ ด้ าน ตามทีปรากฏใน มคอ. ของแต่ ละ
รายวิชา ได้ แก่
) คุณธรรม จริยธรรม
) ความรู ้
) ทักษะทางปัญญา
) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ใช้ วิธีก ารทวนสอบที หลากหลาย โดยเลือ กให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ละรายวิชา เช่ น การทวนสอบจากคะแนนสอบ การ
ตรวจสอบวิธีการประเมินผล การตรวจสอบข้ อสอบทีใช้ สอบวัดความรู ้ การสุ ่ มตรวจสอบผลงานทีได้ รับมอบหมาย และ
การทวนสอบการให้ ค่าระดับคะแนน
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กํา หนดกลวิ ธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพือนํ าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสู ตร โดยดําเนินงานต่อไปนี
. สํารวจภาวการณ์ ได้ งานทําของบัณฑิต
2. สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้ บัณฑิต
. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย / บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 138 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
. ได้ ค่าระดับคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ าระดับ C
. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

