รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
: Bachelor of Arts Program in Chinese

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม
ชือย่ อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 44 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที .....2...../....2556.....
เมือวันที ...21..... เดือน ....มกราคม.... พ.ศ. ..... ....
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที ... .../... .... เมือวันที .... ... เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. .. ..
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที.. ../... ...
เมือวันที ... ... เดือน ...กุมภาพันธ์.. พ.ศ. .... ...
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
8. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
. อาจารย์
. ล่าม นักแปล
. นักวิเทศสัมพันธ์
. นักสือสารมวลชน
. ข้ าราชการกระทรวงการต่ างประเทศ
. อาชีพทีเกียวข้ องในอุตสาหกรรมภาคบริการและท่ องเทียว
ฯลฯ
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนืองจากการพัฒนาและการมีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทั งใน
ระดับโลกและระดับภูมภิ าค ภาษาจีนเป็ นเครืองมือสําคัญในการสือสารและเชือมโยงความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนประเทศ/ท้ องทีอืนๆทีใช้ ภาษาจีนเป็ นภาษาหลัก ในอีกด้ านหนึงองค์ความรู ้ ด้านจีน
ศึกษาในประเทศไทยยั งคงได้รับการศึกษาวิจัยในขอบเขตจํากัดเมือเทียบกับประเทศอืน
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
อารยธรรมจีนเป็ นหนึงในอารยธรรมหลักของโลกทีส่ งอิทธิพลต่อประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่ างยิง
ในยุ คปัจจุบันท่ ามกลางคลืนโลกาภิวัตน์ ทีกระแสวัฒนธรรมทีมีการส่ งผ่ านและแลกเปลียนกันอย่ างรวดเร็ ว ความเข้ า ใจถ่ องแท้ และ
ความใส่ ใจติดตามการเปลียนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมจีน นับเป็ นปั จจัยสํ าคัญในการส่ งเสริมความร่ วมมือและความสั มพัน ธ์
อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ/ท้ องทีต่างๆทีใช้ ภาษาจีนเป็ นภาษาหลัก

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
. . พัฒนาหลักสูตรเพือผลิตบุคลากรทีมีคุณสมบัติพร้ อมทั งทักษะภาษา ความรู้ พ ืนฐาน และความสามารถใน
การวิเคราะห์ เพือให้ ตอบสนองความต้ องการด้านเศรษฐกิจทีเติบโตขึ นอย่างรวดเร็ว
. . พัฒนาหลักสูตรทีส่ งเสริมความสามารถของบัณฑิตในการทําความเข้ าใจและใส่ ใจการเปลียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมจีน
11.2 ความเกียวข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
11.2.1. จัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษาทั งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ ความสําคัญ
กับการผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ คู่คุณธรรมและการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู ้ ด้อยโอกาส
11.2.2 เน้ นการวิจัยพัฒนาองค์ ความรู ้ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ
11.2.3. ให้ บริการวิชาการแก่สังคมเพือสร้ างความเข้มแข็งให้ กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ รวมทั งให้ โอกาสแก่ ผู ้ด้อยโอกาส
12. ความสัมพันธ์ กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU100 Civic Education
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU110 Intergrated Humanities
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2- -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 120 Integrated Social Sciences
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2- -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ.
คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 155 Fundamental Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
ท.
การใช้ ภาษาไทย
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TH 161 Thai Usage

ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TH 162 Report Writing
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 070 English Course 1
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 172 English Course 3
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
( - - ) (วิชาบังคับนอกสาขา)
EG English Structure
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
( - - ) (วิชาบังคับนอกสาขา)
EG221 Reading for Information
อ. การฟัง-การพูด
( - - ) (วิชาบังคับนอกสาขา)
EG241 Listening-Speaking1
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 ( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
CH171 Chinese1
จน.172 ภาษาจีน 2
3 ( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
CH172 Chinese2
12.3 การบริหารจัดการ
มีการแต่งตั งผู้ประสานงานรายวิชาในรายวิชาที กํา หนดให้ นักศึ กษาในหลักสู ตรอืนเรี ยน เพือกําหนดเนือหา วิธีการ
สอน การวัดผลและการประเมินผล เพือควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. 1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่ งเน้นการเสริมสร้ างความรู ้ ทางภาษาและวรรณคดีจีน ทักษะทางวิชาชีพ
ทีเกียวกับการใช้ ภาษาจีน ให้ บัณฑิตสามารถนําไปใช้ ประกอบสั มมาชีพได้ อย่างมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณ และสร้ างสรรค์ สังคม
นอกจากนี ยังมุ ่ งมันผลิตบัณฑิตทีมีสติปัญญาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการต่ อยอดองค์ ความรู ้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนศึกษา
. ความสํ าคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็ นสาขาวิชาทีจํ าเป็ นอย่างยิงในการผลิตบัณฑิตเพือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศทั งทางวิชาการและวิชาชีพทีเกียวข้องกับภาษาจีนและองค์ความรู ้ ด้านจีนศึกษา

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึ กษาในหลักสู ตรมีลักษณะ ดังนี
1) สามารถใช้ ภาษาจีนในการสื อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทังด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
2) สามารถใช้ภาษาจีนเป็ นในการศึกษาค้ นคว้าด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี และภาษาศาสตร์
3) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประยุกต์ข้อมูลความรู ้ ให้ เกิดประโยชน์ทั งต่อส่ วนรวมและส่ วนตน
4) สามารถนําความรู ้ ไปใช้ ในการประกอบสั มมาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้ างสรรค์ สังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภ าค โดยแบ่ งเวลาการศึ กษาในปี หนึ งๆ เป็ นสองภาคการศึ กษาปกติ ซึ งเป็ นภาค
การศึกษาทีบังคับ คือภาคหนึงและภาคสอง หนีงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า สิ บหกสั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาค
ฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ าหกสัปดาห์ แต่ให้ เพิมชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ นไปตามการพิจารณาของกรรมการภาควิชาฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที เดือนพฤศจิกายน – กุม ภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึ กษาชันปริญญาตรี
พ.ศ.
(แก้ ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับ ที พ.ศ. ) ข้ อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขันอุดมศึกษาของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา หรื อการคั ด เลือ กตามวิธีก ารที มหาวิท ยาลัย กํา หนดโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
-ความรู ้ พื นฐานทางภาษาจีนทีแตกต่างกัน
-ทัศนคติและความเข้าใจต่ อหลักสู ตร

2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนั กศึกษาในข้อ 2.3
-ภาควิชาฯ จัดสอบวัดระดับภาษาจีนสําหรับผู ้มีพื นฐาน และเปิ ดรายวิชาพื นฐานแก่ผู ้ ทีไม่มีพื นความรู ้ ภาษาจีน
มาก่ อน
-ภาควิชาฯแนะนําหลักสูตรในการปฐมนิเทศ และจัดมัชฌิมนิเทศสําหรับ นักศึกษาผู ้ประสงค์จะเลือกเรียน
ภาษาจีนเป็ นวิชาเอก
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อืนๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
)การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. (แก้ ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้อ . และข้ อ
)หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผู ้สอน
3.1 หลักสูตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 44 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
. วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
. วิชาเฉพาะ
105
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
หน่ วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับ
39
หน่ วยกิต
2.1.1.2 วิชาบังคับเลือก
6
หน่ วยกิต
2.1.1.3 วิชาเลือก
หน่ วยกิต

2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
. วิชาเลือกเสรี

24
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

. . รายวิชาในหลักสูตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้ วยอักษรย่ อ ตัว และเลขรหัส ตัว (ยกเว้ น วิชา จน. และ จน.
ความหมายดังนี
อักษรย่อ จน./ CH
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4หมายถึง วิชาเลือกและวิชาบังคับเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง วิชาทัวไป
เลข 2
หมายถึง วิชาทักษะทางภาษา
เลข 3
หมายถึง วิชาความรู ้ เกียวกับประเทศจีน
เลข 4
หมายถึง วิชาการเขียน
เลข 5
หมายถึง วิชาความรู ้ ทางด้านภาษา
เลข 6
หมายถึง วิชาภาษาทีเกียวข้ องกับวิชาชีพ
เลข 7
หมายถึง วิชาด้านวรรณคดี
เลข 8
หมายถึง วิชาด้ านศิลปะ
เลข 9
หมายถึง วิชาสั มมนาและค้ นคว้ าวิจัย
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง วิชาระดับต้ น
เลข
หมายถึง วิชาระดับกลาง
เลข
หมายถึง วิชาระดับสูง

) โดยมี

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ตรวิช 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 ดังต่อไปนี

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. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
TU 100 Civic 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. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
TU 155 Fundamental 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 กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษา วิชา หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิชาทัวไปส่ วนที รวมทั งวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
2. นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาเอกภาษาจีน จะต้ องศึกษาวิชาพื นฐานภาษาจีน ได้แก่ จน. 171 ภาษาจีน และ จน. 172
ภาษาจีน ในปี แรกทีเข้าศึกษา หรือในกรณีทีได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องเรียนวิชาจน. นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียนวิชา จน. ใน
ภาคการศึกษาแรกทีเข้ าศึกษา ส่ วนในกรณีทีได้รับการยกเว้ นไม่ต้องเรียนวิชาจน. กับ จน. นักศึกษาต้ องจดทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาจีนอย่างน้ อย วิชา ต่ อภาคการศึ กษาในปี การศึกษาแรกทีเข้าศึกษา
) วิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
81
หน่ วยกิต
. . วิชาในสาขา
72
หน่ วยกิต
.1.1.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาจีน 1 วิชา รวม 3 หน่ วยกิต อันได้แก่วิชา
ดังต่ อไปนี
จน. 211 ภาษาจีน 3
3( - - )
CH 211 Chinese 3
จน. 212 ภาษาจีน 4
3( - - )
CH 212 Chinese 4
จน. 221 การสนทนาภาษาจีน
(--)
CH 221 Chinese Conversation
จน. 22 ทักษะการฟังภาษาจีน 1
(--)
CH 22 Chinese Listening 1
จน. 22 ทักษะการอ่านภาษาจีน
(--)
CH 22 Chinese Reading
จน. 231 ประเทศจีนปัจจุบัน
(--)
CH 231 China Today
จน. 232 มรดกวัฒนธรรมจีน
(--)
CH 232 Chinese Cultural Heritage
จน. 251 โครงสร้ างภาษาจีนปั จจุบัน
(--)

CH 251
จน. 3 1
CH 3
จน. 3
CH 3
จน. 351
CH 351
จน. 371
CH 371
จน. 441
CH 441

Modern Chinese Structure
การเรียงความภาษาจีน
Essay Writing in Chinese
การเขียนรายงานภาษาจีน
Report Writing in Chinese 1
โครงสร้ างภาษาจีนคลาสสิ ก
Classical Chinese Structure
วรรณคดีจีนเบื องต้น
Introduction to Chinese Literature
การเขียนรายงานภาษาจีน 2
Report Writing in Chinese 2

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

2.1.1.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาอย่างน้ อย 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จากวิชาดังต่ อไปนี
จน. 494 สัมมนาปรัชญาและจริยธรรมจีน
(--)
CH 494 Seminar in Chinese Philosophy and Ethics
จน. 495 สัมมนาประวัติอารยธรรมจีน
(--)
CH 495 Seminar in History of Chinese Civilization
จน. 496 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในจีน
(--)
CH 496 Seminar on Current Issues in China
จน. 49 สัมมนาประวัติวรรณคดีจีน
(--)
CH 49 Seminar in History of Chinese Literature
จน. 49 การค้ นคว้ าอิสระ
(--)
CH 49 Individual Study
2.1.1.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาในสาขาวิชาภาษาจีนไม่ น้อยกว่ า วิชา รวม 2 หน่ วยกิต จากวิชา
ดังต่ อไปนี
จน. 286 การใช้ พู ่ กันจีน
(--)
CH 286 Chinese Calligraphy
จน. 32 ทักษะการฟังภาษาจีน
(--)
CH 32 Chinese Listening 2
จน. 325 การอ่ านภาษาจีนคลาสสิ ก
(--)
CH 325 Readings in Classical Chinese
จน. 3 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจจีน
(--)
CH 334 Economic Geography of China
จน. 335 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
(--)

CH 3 Overseas Chinese in Thailand
จน. 354 ระบบเสียงและระบบคําภาษาจีน
(--)
CH 354 Modern Chinese Phonology and Morphology
จน. 364 ภาษาจีนในธุรกิจการบิน
(--)
CH 364 Chinese for the Airline Business
จน. 365 ภาษาจีนในวงการอุตสาหกรรมท่ องเทียว
(--)
CH 365 Chinese for the Travel Industry
จน. 366 ภาษาจีนธุรกิจ
(--)
CH 366 Business Chinese
จน. 367 ภาษาจีนในสํ านักงาน
(--)
CH 367 Chinese for the Office
จน. 368 ภาษาจีนในภาพยนตร์ และสื อบันเทิง
(--)
CH 368 Chinese in Entertainment Media
จน. 384 สุนทรียศิลป์ จีน
(--)
CH 384 Chinese Art Appreciation
จน. 424 สุนทรพจน์ ภาษาจีน
(--)
CH 424 Speeches in Chinese
จน. 425 การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
(--)
CH 425 Chinese-Thai Translation
จน. 426 การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
(--)
CH 426 Thai-Chinese Translation
จน. 427 ล่ ามภาษาจีนเบืองต้ น
(--)
CH 427 Chinese Interpreting
จน. 464 ภาษาจีนในการระหว่ างประเทศ
(--)
CH 464 Chinese for International Affairs
จน. 465 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่ างประเทศ
(--)
CH 465 Teaching Chinese as a Foreign Language
จน. 46 ภาษาจีนสําหรับเอกสารธุรกิจ
(--)
CH 46 Business Documents in Chinese
จน. 46 ภาษาจีนในวงการข่าว
(--)
CH 46 Chinese for the News Media
จน. 474 ภาพสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที
(--)
th
CH 474 Perceptions of Chinese Society and Culture in 20 Century Chinese Literature
จน. 475 ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนในวรรณคดีจีนคลาสสิ ก
(--)
CH 475 Perceptions of Chinese Society and Culture in Classical Chinese Literature
หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลียของวิชาในสาขาทั งหมดไม่ ตํากว่ า 2.00

2.1.2

วิชาบังคับนอกสาขา
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาและสอบไล่ ได้ในวิชาภาษาอังกฤษ 3 วิชา รวม หน่ วยกิต จากวิชาดังต่ อไปนี
อ.216
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG 216
English Structure
อ.221
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG 221
Reading for Information
อ.241
การฟั ง-การพูด
(--)
EG 241
Listening-Speaking I

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูป แบบหนึง ดังนี
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโทโดยศึกษาตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ.216 , อ.221, และ อ.241
(วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึงไม่ จํ าเป็ นต้ องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิมอีก3 วิชา 9 หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตที
กําหนดไว้ หรือ
2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
3.วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีจํานวนอย่างน้ อย
หน่ วยกิต ทั งนี รวมวิชาศึกษาทัวไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
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. การศึกษาวิชาภาษาจีนเป็ นวิชาโท
นักศึกษาผู ้ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาจีนเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา ภาษาจีนไม่ น้อยกว่ า 24
หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงือนไขต่ อไปนี
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาจีน 6 หน่ วยกิตได้ แก่
จน. 211
ภาษาจีน 3
(2-3-4)
จน. 212
ภาษาจีน 4
(2-3-4)

2. นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาจีนอีกอย่างน้ อย 18 หน่วยกิต ใน จํานวนนี จะต้องเลือกรายวิชา
ระดับ 300 ขึ นไปอย่างน้ อย 9 หน่ วยกิต ทั งนี ไม่นับรวมรายวิชา จน. และ จน.
5. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาจีน
นักศึกษาผู ้ใดศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในภาควิชาภาษาจีนได้หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 105 หน่ วยกิต ตาม
เงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิ ได้รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ น้อยกว่ า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษารายวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตร 30 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาจีนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ตามเงือนไข ต่ อไปนี
4.1 วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 24 หน่ วยกิต
4.2 วิชาอืนๆในสาขาไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต
โดยจะต้องสอบได้คะแนนเฉลียของวิชาในข้ อ 4.1 และ 4.2 รวมไม่ตํากว่า 2.00
. ได้ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 6 หน่ วยกิต ได้แก่ อ.221 และ อ.241
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีอีกไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. . แสดงแผนการศึกษา

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน
จน. 171 ภาษาจีน (วิชาเลือกเสรี)
วิชาศึกษาทัวไป
รวม
ภาคเรียนที 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน
จน. 17 ภาษาจีน (วิชาเลือกเสรี)
วิชาศึกษาทัวไป

หน่ วยกิต
3
3
12
18
หน่ วยกิต

รวม
ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
จน. 211 ภาษาจีน
จน. 221 การสนทนาภาษาจีน
จน. 223 ทักษะการอ่านภาษาจีน
จน. 231 ประเทศจีนปั จจุบนั
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ภาคเรียนที 2
จน. 212 ภาษาจีน
จน. 222 ทักษะการฟังภาษาจีน
จน. 232 มรดกวัฒนธรรมจีน
จน. 251 โครงสร้ างภาษาจีนปัจจุบัน
อ. 2 1 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
จน. 341 การเรียงความภาษาจีน
จน. 351 โครงสร้ างภาษาจีนคลาสสิ ก
อ. 241 การฟั ง-การพูด
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
จน. 342 การเขียนรายงานภาษาจีน
จน. 371 วรรณคดีจีนเบื องต้ น
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
จน. 1 การเขียนรายงานภาษาจีน
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
3
9

รวม

18

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัวไป
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 ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ 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) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรูแ้ ละมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ มระดับ มห
ภาคทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความ
สําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ 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 ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ 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 ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบืองต้ น
มธ.
สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน
เกียวกับค่าเฉลียประชากรกลุ ่ มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจํ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสั มพั นธ์เชิงเส้ นเชิงเดียวการทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
TU156 Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง

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

วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (2-3-4)
CH171 Chinese 1
ศึ กษาโครงสร้ างพื นฐานทีสํ าคัญของภาษาจีน ทั งทางด้ านการออกเสี ย งและทางด้ า นไวยากรณ์ เรี ยนรู้ วิธีการเขี ยน
ตัวอักษรจีน ประมาณ 250 ตัว ตลอดจนวงศัพท์ ทีเกิดจากตัวอักษรจีนเหล่ านั น (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
จน.172
CH172

ภาษาจีน 2
3 (2-3-4)
Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้ รับ อนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศึกษาต่อจาก จน. 171 เรียนรู้รูปประโยคทีซับซ้ อนขึ น และเรียนรู ้ ตัวอักษรจีนเพิมขึน ประมาณ 300 ตัว (บรรยายและ
ฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
วิชาบังคับ
จน. 211 ภาษาจีน 3
3 (2-3-4)
CH211 Chinese 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.172 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน การเรียนรู ้ ภาษาทีใช้ ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รูปประโยคและสํ านวนทีใช้ ใน
การสนทนาทัวไป คําศัพท์ ใหม่ ประมาณ 450 คํา (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
จน. 212 ภาษาจีน 4
3 (2-3-4)
CH212 Chinese 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จน.211หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุ มัติจากผู ้บรรยาย
ทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน ศัพท์ และรูปแบบของภาษาเขียน (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่ อสั ปดาห์)
จน. 221 การสนทนาภาษาจีน
CH221 Chinese Conversation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการสนทนาภาษาจีน การเจรจาโต้ตอบ ในชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6)

จน. 22 ทักษะการฟังภาษาจีน 1
CH22 Chinese Listening 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.221 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟังภาษาจีน จากนิทาน เรืองสั น คําบอกเล่ า หลักการจับใจความสําคัญ

3 (3-0-6)

จน.22 ทักษะการอ่านภาษาจีน
CH223 Chinese Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

3 (3-0-6)

ทักษะการอ่านและการวิเคราะห์ คําศัพท์ ภาษาจีน รูปประโยคและการจับใจความสํ าคัญ
จน.231 ประเทศจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH231 China Today
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ความรู้ เกียวกับประเทศจีนปัจจุบัน ด้านภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสือสารข้ อมูล
เกียวกับประเทศจีนปัจจุบันโดยใช้ ทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน
จน.232 มรดกวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH232 Chinese Cultural Heritage
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประวัติความเป็ นมาของวัฒนธรรมจีน ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรมจีน ทีมีต่อสังคมโลกปัจจุบัน การสือสารข้อมูล
เกียวกับมรดกวัฒนธรรมจีนโดยใช้ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
จน.251 โครงสร้ างภาษาจีนปั จจุบัน
3 (3-0-6)
CH251 Modern Chinese Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จน.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
โครงสร้ างไวยากรณ์ภาษาจีนปั จจุบัน ชนิด หน้ าทีของคํา วลี โครงสร้ างประโยครูปแบบต่ างๆ
จน.3 1 การเรียงความภาษาจีน
CH3 Essay Writing in Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนเรียงความขนาดสั น

3 (3-0-6)

จน.3 การเขียนรายงานภาษาจีน
CH3 Report Writing in Chinese 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 341 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนรายงานภาษาจีน กระบวนการคิด การรวบรวมและสรุปข้ อมูล

3 (3-0-6)

จน.351 โครงสร้ างภาษาจีนคลาสสิ ก
CH351 Classical Chinese Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.212 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศัพท์ สํานวน และโครงสร้ างทางไวยากรณ์ ของภาษาจีนคลาสสิก

3 (3-0-6)

จน. 71 วรรณคดีจีนเบื องต้น
CH371 Introduction to Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

3 (3-0-6)

ลักษณะและรูปแบบการประพันธ์ของวรรณคดีจีนตั งแต่ สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความงามของคําและความหมายจาก
บทประพั นธ์ทีสําคัญ
จน.441 การเขียนรายงานภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH441 Report Writing in Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 34 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การค้ นคว้ ารวบรวมข้อมูล และการเขียนเรียบเรียงเป็ นรายงานภาษาจีนตามหัวข้ อทีกําหนด นําเสนอเป็นภาคนิพนธ์
วิชาเลือก
จน.286 การใช้ พู ่ กันจีน
3 (3-0-6)
CH286 Chinese Calligraphy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จน.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประวัติความเป็ นมาของศิลปะการเขียนอักขระจีนด้ วยพู่กันจีน สุ นทรียภาพของศิลปะการเขียนพู ่กันจีน การใช้ พู ่กันจีน
เขียนอักขระจีน
จน.32 ทักษะการฟังภาษาจีน
CH32 Chinese Listening 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 222 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟังสารคดี ข่ าว ประกาศ การจับประเด็นและการสรุปความ

3 (3-0-6)

จน.325 การอ่ านภาษาจีนคลาสสิ ก
CH325 Readings in Classical Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 351 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการอ่านข้อเขียนภาษาจีนคลาสสิกจากวรรณกรรมจีนสมัยโบราณ

3 (3-0-6)

จน.3 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
CH334 Economic Geography of China
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้ เกียวกับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจจีนปัจจุบัน การสื อสารข้อมูลเกียวกับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจจีนโดยใช้ ทักษะการฟัง พูด
อ่ าน เขียน
จน.335 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
3 (3-0-6)
CH3 Overseas Chinese in Thailand
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้ เกียวกับชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย การสื อสารข้ อมูลเกียวกับชาวจีนโพ้ นทะเลในประเทศไทยโดยใช้ ทักษะ
การฟั ง พูด อ่ าน เขียน

จน. 354 ระบบเสียงและระบบคําภาษาจีน
CH354 Modern Chinese Phonology and Morphology

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.212 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ระบบเสียงและระบบคําของภาษาจีนปั จจุบัน
จน. 364 ภาษาจีนในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
CH364 Chinese for the Airline Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปประโยคและคําศัพท์ ภาษาจีนในวงการธุรกิจการบิน การจองตัวเครืองบิน การบริการภาคพื น การบริการบนเครืองบิน
คําประกาศ ระเบียบและมารยาทในวงการธุรกิจการบิน
จน. 365 ภาษาจีนในวงการอุตสาหกรรมท่ องเทียว
3 (3-0-6)
CH365 Chinese for the Travel Industry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
คําศัพท์ และรูปประโยคทีใช้ ในวงการโรงแรมและท่ องเทียว การให้ ข้อมูลเกียวกับบริการด้านต่างๆ ภายในโรงแรม ข้ อมูลที
จําเป็ นสําหรับนักท่ องเทียว ข้อมูลเกียวกับการคมนาคม ข้อมูลทางด้ านมารยาทและวัฒนธรรมท้องถิน
จน.366 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH366 Business Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จน.212 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
คําศัพท์ และรูปประโยคภาษาจีนทีใช้ ในวงการธุรกิจทัวไป การเสนอราคาและสั งซือสิน ค้า
การขนส่ งสิน ค้า การทําประกันภัย การเจรจาและทําสัญญาธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
จน.367 ภาษาจีนในสํานักงาน
CH367 Chinese for office
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟั ง พูด อ่ านและเขียนคําศัพท์ และรูปประโยคภาษาจีนทีใช้ ในสํานักงาน

3 (3-0-6)

จน.368 ภาษาจีนในภาพยนตร์ และสื อบันเทิง
3 (3-0-6)
CH368 Chinese in Entertainment Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้ เกียวกับภาพยนตร์ และสือบันเทิงของจีน การสือสารข้ อมูลเกียวกับภาพยนตร์ และสือบันเทิงของจีน โดยใช้ ทักษะ
การฟั ง พูด อ่ าน เขียน
จน.384 สุนทรียศิลป์ จีน
CH384 Chinese Art Appreciation

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
สุนทรียศิลป์ ในศิลปะจีน คุณค่าและความสํ าคัญของศิลปะทีมีต่อสั งคม การสื อสารข้อมูลเกียวกับ สุนทรียศิลป์ จีนโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
จน.424 สุนทรพจน์ ภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH424 Speeches in Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศัพท์ และสํ านวนภาษาจีนทีใช้ ในการกล่ าวปาฐกถาหรือสุนทรพจน์ ในโอกาสต่างๆการกล่ าวสุน ทรพจน์ ด้วยสํ าเนียงที
ถูกต้ องและลีลาทีเหมาะสม
จน.425 การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
CH425 Chinese - Thai Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการแปลพื นฐาน การแปลบทความ ข่าว และกวีนิพนธ์ภาษาจีนเป็ นภาษาไทย

3 (3-0-6)

จน.426 การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
CH426 Thai - Chinese Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วงศัพท์ ภาษาจีนในแขนงวิชาต่ างๆ การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน

3 (3-0-6)

จน.427 ล่ ามภาษาจีนเบืองต้ น
3 (3-0-6)
CH427 Chinese Interpreting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการแปลแบบล่ ามทั งการแปลจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีนและแปลจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
จน.464 ภาษาจีนในการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
CH464 Chinese for International Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศัพท์ สํ านวนต่ าง ๆ ทีใช้ ในการระหว่างประเทศ มารยาท และพิธีทางการทูตแบบจีน ทักษะการฟัง พูด อ่ าน และ เขียน
ภาษาจีนในบริบทของการระหว่ างประเทศ
จน.465 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่ างประเทศ
CH465 Teaching Chinese as a Foreign Language
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การจัดทําเค้ าโครงการสอน การกําหนดเนื อหาและวิธีการสอนภาษาจีนแก่ ชาวไทย

3 (3-0-6)

จน.46 ภาษาจีนสําหรับเอกสารธุรกิจ
CH46 Business Documents in Chinese

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศัพท์ สํ านวนและรูปแบบการเขียนเอกสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสาร ประกาศ สัญญาและนิติกรรม การ
สอบถามและสั งซื อสิ นค้ า
จน.46 ภาษาจีนในวงการข่าว
3 (3-0-6)
CH46 Chinese for News Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ศัพท์ สํ านวน ในวงการข่าว ทักษะการอ่าน และฟั งข่าวจากสื อภาษาจีน
จน.474 ภาพสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที
CH474 Perceptions of Chinese Society and Culture in 20 th Century Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์ ตัวบทวรรณกรรมจีนในสมัยศตวรรษที

3 (3-0-6)

จน. 475 ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนในวรรณคดีจีนคลาสสิ ก
CH475 Perceptions of Chinese Society and Culture in Classical Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ภาพสังคมและวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์ ตัวบทวรรณกรรมจีนคลาสสิก

3 (3-0-6)

จน.494 สัมมนาปรัชญาและจริยธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH494 Seminar in Chinese Philosophy and Ethics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การวิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกับปรัชญา ค่านิยม และคติความเชือทางจริยธรรมของจีน
จน. 495 สัมมนาประวัติอารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH495 Seminar in History of Chinese Civilization
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การวิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นและปัจจัยต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีนทีมีอิ ทธิพลต่ อวิถชี ีวิตของชาวจีน
เหตุการณ์ สําคัญในประวัติศาสตร์ จีนทีมีผลกระทบต่อพัฒนาการของอารยธรรมจีน
จน.496 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบัน ในจีน
CH496 Seminar on Current Issues in China
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การวิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ปัจจุบัน ทีสํ าคัญในประเทศจีน

3 (3-0-6)

จน.49 สัมมนาประวัติวรรณคดีจีน
CH49 Seminar in History of Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ และอภิปรายพัฒนาการรูปแบบ แนวคิด และเนื อหาของวรรณคดีจีนสมัยต่าง ๆ

จน. 49 การค้ นคว้ าอิสระ
3 (3-0-6)
CH49 Individual Study
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การค้ นคว้ า เรียบเรียง และนําเสนอภาคนิพนธ์ ทีเกียวกับภาษาหรือวัฒนธรรมจีนโดยมีอาจารย์
ทีปรึกษาเป็ นผู ้ควบคุม
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
(3 – 0 – 6)
EG Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับ งานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 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
Fundamental Mathematics

(3 – 0 – 6)

(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,
introduction to number theory.
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
TH161 Thai Usage

(3 – 0 – 6)

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.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
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.
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (2-3-4)
CH171 Chinese 1
To study the basic structure of Chinese including the phonetics and grammar and to learn to write 250 Chinese
characters and to study vocabulary using these characters. (Lecture and practice 6 hours per week)

จน.172 ภาษาจีน 2
3 (2-3-4)
CH172 Chinese 2
Prerequisites : students should pass CH 171, pass the test, or approval from the lecturer.
Further the studies done in CH 171 by studying more complex sentences, and by learning 300 more Chinese
characters. (Lecture and practice 6 hours per week)
วิชาบังคับ
จน. 211 ภาษาจีน 3
3 (2-3-4)
CH211 Chinese 3
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or placement test or permission from lecturer
Skills in listening, speaking, reading and writing on conversational patterns and idiomatic expressions commonly
used in daily life situations, with a total of about 450 new vocabularies. (Lecture and practice 6 hours per week)
จน. 212 ภาษาจีน 4
3 (2-3-4)
CH212 Chinese 4
Prerequisites : Have earnes credits of CH211 or placement test or permission from lecturer
Skills in listening, speaking, reading and writing vocabulary and usage of written language.
(Lecture and practice 6 hours per week)
จน. 221 การสนทนาภาษาจีน
CH221 Chinese Conversation
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or permission from lecturer
Conversational skill in everyday life situations.

3 (3-0-6)

จน. 22 ทักษะการฟังภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH22 Chinese Listening 1
Prerequisites : Have earnes credits of CH211 or permission from lecturer
Listening skill through Chinese tales and anecdotes with emphsis on comprehension of content.
จน.22 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH223 Chinese Reading
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or permission from lecturer
Reading comprehension skill and analysis of Chinese vocabulary through selected passages.
จน.231 ประเทศจีนปัจจุบัน
CH231 China Today
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or permission from lecturer

3 (3-0-6)

Knowledge of modern Chinese society in aspects of geography, politics, economics and culture through reading
and listening skills, parallel to speaking and writing practice to communicate relevant topics.
จน.232 มรดกวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH232 Chinese Cultural Heritage
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or permission from lecturer
The key aspects of traditional Chinese culture and its impacts on the modern world through reading and
listening skills, parallel to speaking and writing practice to communicate relevant topics.
จน.251 โครงสร้ างภาษาจีนปั จจุบัน
3 (3-0-6)
CH251 Modern Chinese Structure
Prerequisites : Have earnes credits of CH172 or permission from lecturer
The grammatical structure of moden Chinese. Analysis of the parts of speech and sentence patterns.
จน.3 1 การเรียงความภาษาจีน
CH3 Essay Writing in Chinese
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Writing skills in short essays.

3 (3-0-6)

จน.3 การเขียนรายงานภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH3 Report Writing in Chinese 1
Prerequisites : Have earnes credits of CH341 or permission from lecturer
Typical report writing skills. Study of the process to express ideas and compile materials systematically into a
precise report.
จน.351 โครงสร้ างภาษาจีนคลาสสิ ก
CH351 Classical Chinese Structure
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Vocabulary and grammar of Classical Chinese.

3 (3-0-6)

จน. 71 วรรณคดีจีนเบื องต้น
3 (3-0-6)
CH371 Introduction to Chinese Literature
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
The characteristics and literary forms of Chinese literature from the ancient to the present period. Esthetic and
meaning of dominant literatures.

จน.441 การเขียนรายงานภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH441 Report Writing in Chinese 2
Prerequisites : Have earnes credits of CH342 or permission from lecturer
Compiling materials and skills to compose an outlined term paper on assigned topic.
วิชาเลือก
จน.286 การใช้ พู ่ กันจีน
3 (3-0-6)
CH286 Chinese Calligraphy
Prerequisites : Have earnes credits of CH17 or permission from lecturer
The history and the development of Chinese calligraphy. Practice of basic Chinese calligraphy forms with
emphasis on artistic and aesthetic values.
จน.32 ทักษะการฟังภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH32 Chinese Listening 2
Prerequisites : Have earnes credits of CH222 or permission from lecturer
Skill in listening to selected Chinese news and documentaries with special focus on summarizing the main
content.
จน.325 การอ่ านภาษาจีนคลาสสิ ก
CH325 Readings in Classical Chinese
Prerequisites : Have earnes credits of CH351 or permission from lecturer
Practice in reading classical Chinese texts from classical Chinese literature.

3 (3-0-6)

จน.3 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
CH334 Economic Geography of China
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
The economic geography of modern China through reading and listening skills, parallel to speaking and writing
practice to communicate relevant topics.
จน.335 ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
3 (3-0-6)
CH3 Overseas Chinese in Thailand
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
The knowledge of overseas Chinese in Thailand through reading and listening skills, parallel to speaking and
writing practice to communicate relevant topics.
จน. 354 ระบบเสียงและระบบคําภาษาจีน
CH354 Modern Chinese Phonology and Morphology
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer

3 (3-0-6)

Modern Chinese phonology and morphology.
จน. 364 ภาษาจีนในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
CH364 Chinese for the Airline Business
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Vocabulary, expressions and knowledge in the airline business; booking tickets, ground services, on-broad
services, announcements and regulations.
จน. 365 ภาษาจีนในวงการอุตสาหกรรมท่ องเทียว
3 (3-0-6)
CH365 Chinese for the Travel Industry
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in the hotel and travel industry; necessary tourist, traffic, local culture
information.
จน.366 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH366 Business Chinese
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in the business sector; price quotation, ordering, transportation, insurance,
negotiation and business and financial contracts.
จน.367 ภาษาจีนในสํานักงาน
CH367 Chinese for office
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in office work.

3 (3-0-6)

จน.368 ภาษาจีนในภาพยนตร์ และสื อบันเทิง
3 (3-0-6)
CH368 Chinese in Entertainment Media
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
Evolution of Chinese movies and entertainment media through reading and listening skills, parallel to speaking
and writing practice to communicate relevant topics.
จน.384 สุนทรียศิลป์ จีน
3 (3-0-6)
CH384 Chinese Art Appreciation
Prerequisites : Have earnes credits of CH212 or permission from lecturer
The characteristics of Chinese arts, values and importance of arts to society through reading and listening,
parallel to speaking and writing practice to communicate relevant topics.

จน.424 สุนทรพจน์ ภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH424 Speeches in Chinese
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Words, expressions and stylized language used in Chinese speech or rhetoric for varied occasions and practice in
delivering public speeches with good pronunciation and proper manner.
จน.425 การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
3 (3-0-6)
CH425 Chinese - Thai Translation
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
The principles and techniques of translation from Chinese to Thai. Translation of passages selected from articles,
news, prose and poetry.
จน.426 การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH426 Thai - Chinese Translation
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Vocabulary in various fields. Practice in translating relevant texts from Thai to Chinese.
จน.427 ล่ ามภาษาจีนเบืองต้ น
3 (3-0-6)
CH427 Chinese Interpreting
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Interpreting skills both Thai to Chinese and vice versa.
จน.464 ภาษาจีนในการระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
CH464 Chinese for International Affairs
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in international affairs. Knowledge on Chinese manners and diplomacy. Skills
in listening, speaking, reading and writing in the context of international affairs.
จน.465 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่ างประเทศ
3 (3-0-6)
CH465 Teaching Chinese as a Foreign Language
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Teaching methodologies and instructional techniques in teaching Chinese to Thai learners of different levels.
Practice in developing teaching plans and materials, and designing class activities.
จน.46 ภาษาจีนสําหรับเอกสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH46 Business Documents in Chinese
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer

Vocabulary, expressions and writing forms used in different types of business papers; fax, announcements,
contracts and inquiry for purchasing.
จน.46 ภาษาจีนในวงการข่าว
3 (3-0-6)
CH46 Chinese for News Media
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in news media. Reading and listening skills from Chinese news media.
จน.474 ภาพสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที
3 (3-0-6)
th
CH474 Perceptions of Chinese Society and Culture in 20 Century Chinese Literature
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Perceptions of Chinese Society and Culture through analysis of excerpts selected from 20th century Chinese
literature.
จน. 475 ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนในวรรณคดีจีนคลาสสิ ก
3 (3-0-6)
CH475 Perceptions of Chinese Society and Culture in Classical Chinese Literature
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Perceptions of Chinese Society and Culture through analysis of excerpts selected from classical Chinese
literature.
จน.494 สัมมนาปรัชญาและจริยธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH494 Seminar in Chinese Philosophy and Ethics
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Analysis and discussion of selected topics of Chinese philosophy, traditional values, and ethics.
จน. 495 สัมมนาประวัติอารยธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH495 Seminar in History of Chinese Civilization
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Analysis and discussion on factors that have had influences and meanings to the Chinese way of living. Historical
incidents that have had impacts to the evaluation of Chinese civilization.
จน.496 สัมมนาเหตุการณ์ ปัจจุบันในจีน
3 (3-0-6)
CH496 Seminar on Current Issues in China
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Analysis and discussion of significant current issues in China.
จน.49 สัมมนาประวัติวรรณคดีจีน
CH49 Seminar in History of Chinese Literature

3 (3-0-6)

Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Analysis and discussion of Chinese literary evaluation in terms of style, ideology and content through dynasties.
จน. 49 การค้ นคว้ าอิสระ
3 (3-0-6)
CH49 Individual Study
Prerequisites : Have earnes credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Research and presentation a term paper on selected topics in Chinese language or culture under the supervision
of assigned advisor.
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. 41 การฟั ง-การพูด 1
(3 – 0 – 6)
EG 41 Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English.
4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม่ ม-ี
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
จน. 49 การค้ นคว้ าอิสระ
3 (3-0-6)
CH49 Individual Study
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ สีวิชาขึ นไป หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

การค้ นคว้ า เรียบเรียง และนําเสนอภาคนิพนธ์ ทีเกียวกับภาษาหรือวัฒนธรรมจีนโดยมีอาจารย์
ทีปรึกษาเป็ นผู ้ควบคุม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับหัวข้อเฉพาะ
ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีปรึกษา นักศึกษาส่ งผลงานเป็ นรูปเล่ม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที หรือ ของปี การศึกษาที
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
. . นักศึกษาเสนอหัวข้อเบืองต้ นแก่อาจารย์ทีปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ทีปรึกษาให้ คําปรึกษาในระหว่างกระบวนการวิจัย
. . นักศึกษานําเสนอผลการค้ น คว้าวิจัย ต่ออาจารย์ทีปรึกษาเป็ นระยะเพือรับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
. . นักศึกษาและอาจารย์ทีปรึกษากําหนดหัวข้ อและเกณฑ์ การประเมิน ผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
. . อาจารย์ทีปรึกษาประเมินผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษาเป็ นระยะ
. . อาจารย์ทีปรึกษาประเมินผลภาคนิพนธ์ทีนักศึกษานําเสนอ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
. การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้อ , และ
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิต ดังนี
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
.
.
.
.
.
1.50
.
.
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการจากคะแนนสอบและงานทีได้รับมอบหมาย
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู ้
ด้ าน ดังนี
. คุณธรรม จริยธรรม
. ความรู ้
. ทักษะทางปัญญา

. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสู ตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 1 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
. ได้คะแนนเฉลียของวิชาในสาขาทั งหมดไม่ ตํากว่า .
. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

