รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต / คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in German
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (German)
ชือย่ อ B.A. (German)
. วิชาเอก
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน
. 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 สาขาวิชาภาษาเยอรมันพ.ศ.
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา

ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 18/2555
เมือวันที 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 7/2555 เมือวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 12/2555
เมือวันที 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม-ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักแปล / ล่ าม
8.4 เจ้ าหน้ าทีติดต่ อสื อสารต่ างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
8.5 เจ้ าหน้ าทีวิเทศสั มพันธ์ในองค์กรของรั ฐ
8.6 พนักงานบริษัทเอกชน
. พนักงานต้ อนรับบนเครืองบิน / พนักงานสายการบิน
. มัคคุเทศก์ และงานในสายงานการท่ องเทียว
8.9 อาชีพอิสระอืนๆ
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และบทบาทของสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการเป็ นผู ้ นําของ
เศรษฐกิจโลก
- ยุ ทธศาสตร์ ของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่ องเทียวและการค้ าระหว่างประเทศ
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะประเทศทีเป็ นแหล่งความรู ้ ความก้าวหน้ าทางวิทยาการทีสําคัญ ทั งในสาย
เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง กฎหมายและการศาลยุติธรรม การอนุรักษ์ โบราณสถานและการพิพิธภัณฑ์
- การเปลียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ของการเรียนการสอนภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน และการ
สอนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาต่างประเทศ
- สหภาพยุ โรปและสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะประเทศทีให้ ทุนการศึกษาในสาขาวิชาทีหลากหลายแก่ นักศึกษา
และบุคลากรชาวไทย

. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิ ช าภาษาเยอรมั น มุ ่ งพัฒนาหลั กสู ตรเพือผลิต บั ณฑิ ต ทีสามารถนํ าความรู ้ ท างวิ ช าการไปประยุกต์ ใ ช้ ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม โดยเน้นสายวิชาทีมีองค์ความรู ้ ทางด้ านมนุษยศาสตร์ และความรู้เฉพาะทางทีตอบสนองการพัฒนาประเทศด้านสั งคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ ความรู ้ ในสาขาวิชาต่ างๆ เช่ น การแปล และการท่ องเทียว
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
- การผลิตบัณฑิตทีมีมาตรฐานเป็ นทีต้องการของสั งคม
- การสนับสนุนการแลกเปลียนเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์และผู ้เรียนกับ สถาบันทั งในและต่ างประเทศ เพือขยายองค์
ความรูข้ องทั งอาจารย์และผู้เรียน
. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับ หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาที เปิ ดสอนเพือให้ บริ การวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. 120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 222 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 241 การฟั ง-การพูด 1
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ย. ภาษาเยอรมันพืนฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
ย. ภาษาเยอรมันพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
ย. 171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
ย. 172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
12.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาทีอนุญาตให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืนเรียนนั น อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ผู ้ สอนจะมีกราวางแผน
เพือกําหนดเนื อหาและกลยุ ทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้ เหมาะสมกับนักศึกษาเหล่านั น

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การศึกษาภาษาต่ างประเทศในลักษณะของการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม เพือให้ เข้าถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต วีธีคิด
ของชนชาติทีมีความเจริญทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันเป็ นทีมาขององค์ ความรู ้ ทีหลากหลาย พัฒนาผู ้ เรียนให้ มี
ความรู้ รอบ รู ้ ลึก รู ้ เท่ าทันความเป็ นไปของโลกและสังคม อันนําไปสูความสามารถในการสื
่
อสารกับ ผู ้ ทีอยู ่ต่างวัฒนธรรมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความรู ้ จากหลากหลายสาขาวิชาทีเกียวข้องเชือมโยงกัน
1.2 ความสําคัญ
ความสําคัญของการศึกษาภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมเยอรมันตั งอยู ่บนพื นฐานแนวคิดหลัก ประการ คือ
) สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีเป็ นประเทศทีมีบทบาทสําคัญในหลายๆ ด้ านในสหภาพยุโรป
) ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทีใช้ ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาทางการ อันได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส และ
สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ล้ วนเป็ นประเทศทีมีประวั ติศาสตร์ ความเจริ ญทางวัฒนธรรมสื บทอดยาวนาน เป็ นผู ้ นํ าในการอนุ รัก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้ อม และเป็ นผู ้ นําทางความคิด ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนีเ ป็ น
ประเทศทีมีระบบการเมือง การปกครองทีมันคง มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั งในด้ านการค้า การเงินการคลัง และอุตสาหกรรมในระดับ
ต้นของสังคมโลก รวมถึงมีระบบการประกันสั งคมทีดีเยียม ทั งหมดนี จัดเป็ นองค์ ความรู้ ทีสมควรแก่ การศึ กษาและนํามาปรั บ ใช้ กับ
สังคมไทย
3) ภาษาเยอรมันเป็ นหนึงในภาษาทางการและภาษาใช้ งานของสหภาพยุโรปและเป็ นภาษาทีมี ผู ้ ใช้ ม ากทีสุ ด ในสหภาพ
ยุโรป การมีความรู ้ ความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรมเยอรมันจึงจัดเป็ นเครืองมือในการสื อสารกับ ผู ้ คนในกลุ ่ มประเทศทีกําลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญในสังคมโลก และเป็ นเครืองมือในการพัฒนาความสั มพันธ์ ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สั งคมในระดับ ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิงในด้ านการค้ า การต่ างประเทศ และการท่ องเที ยวซึ งเป็ นยุทธศาสตร์ ห ลัก ของประเทศ
นอกจากนั น ยังเป็ นเครื องมื อ ที สํ า คั ญ ในการเข้ า ถึงองค์ ค วามรู ้ ที ทัน สมั ยในด้ า นเทคโนโลยี การแพทย์ รั ฐศาสตร์ นิติศ าสตร์
วัฒนธรรมศึกษา ศิลปะและดนตรี สิ งแวดล้อม และในด้านอืนๆ อีกหลายสาขา
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) สามารถใช้ ภาษาเยอรมันในการสื อสารได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) มีความรูท้ ีครอบคลุม สอดคล้ อง และเป็ นระบบ เกียวกับสั งคม ศิลปะ วัฒนธรรมและวรรณกรรมของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศทีใช้ ภาษาเยอรมัน
3) มีความสนใจใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและหาแนวทางแก้ ไขได้ อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้
4) มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สามารถเลือกและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู ้ ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
) มีความรู ้ คู ่ คุณธรรม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาควิชาอาจจะเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน ทั งนี ขึ 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
นักศึกษาแรกเข้ามีพื นฐานความรูภ้ าษาเยอรมันทีแตกต่ างกัน
กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
จัดชั นเรียนเสริมทักษะเฉพาะทางให้ กับนักศึกษาตามความจําเป็ นและความสนใจ เพื อปรับระดับความรู ้ ให้ ใกล้เคียงกัน
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 เรื อง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึ กษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม เวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ 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
2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา
หน่ วยกิต
. . . ) วิชาบังคับเลือกในสาขา 9
หน่ วยกิต
. . . ) วิชาเลือกในสาขา
หน่ วยกิต
. . ) วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ย./GR หมายถึง อักษรย่อของวิชาภาษาเยอรมัน ตัวเลขมีความหมายดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเยอรมันด้ านสั งคมศาสตร์
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสีทักษะ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการฟัง-การพูด
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการอ่ าน
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการเขียน
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านภาษาศาสตร์ และการใช้ ภาษา
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านอาชีพ
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการแปล
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาอิสระ
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสู ตรชั นปี ที
. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) 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 : วิชาศึกษาทัวไป
21
หน่ วยกิต
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - -4)
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

(--)
( - -4)

( - -4)

: 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

( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)
( - -6)

หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
( - -6)
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 172 English Course 3
ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิตดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
. เลือกศึกษา หน่วยกิตจากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทัวไปส่ วนที รวมทั งวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ
. นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้ วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
. นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน จะต้ องศึกษาภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ ว และ
ต้องศึกษาวิชาพื นฐานภาษาเยอรมัน วิชา ได้ แก่ ย. ภาษาเยอรมันพื นฐาน และ ย.
ภาษาเยอรมั นพื นฐาน ในปี แรกทีเข้ า
ศึกษา ผู้ทีเคยศึกษาภาษาเยอรมันมาแล้วในกรณีอืน อาจได้รับการยกเว้ น โดยผ่า นการทดสอบจัดระดับ ความรู ้ หากนักศึกษามีความรู ้
เกิ นระดับ ย.
ภาษาเยอรมัน พืนฐาน หรื อ ย.
ภาษาเยอรมัน พืนฐาน จะได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้อ งศึ ก ษาวิช าพื นฐาน
ภาษาเยอรมันนั นๆ หรือ หน่ วยกิต แล้ วแต่ กรณี โดยนักศึกษาจะต้ องนําหน่ วยกิตทีขาดไปจากวิชาทีได้ รับยกเว้นไปศึกษาวิชาใดก็ได้
ในหลักสู ตรปริญญาตรีทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากปรากฏว่ านักศึกษาผู ้ใดมีความรู ้ ภาษาเยอรมันสู งกว่ าระดับทีจดทะเบียนศึ กษาอยู ่ ภาควิชาภาษาเยอรมันมี สทธิ
ิ จะให้
นักศึกษาถอนรายวิชานั น
. วิชาเฉพาะ
105
หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
81
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
69
หน่ วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับในสาขา
45
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา 15 รายวิชา รวม 45 หน่ ว ยกิตและต้ องสอบได้ คะแนนเฉลียวิชา
บังคับในสาขาไม่ ตํากว่า . ได้ แก่
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
(--)
GR 21 Intermediate German 1
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
(--)
GR 21 Intermediate German 2
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR 241 Writing in German 1
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR 242 Writing in German 2
ย. 2
ภาษาศาสตร์ เยอรมันเบืองต้ น
(--)
GR 251 Introduction to German Linguistics
ย. 1 ประวัติวัฒ นธรรมเยอรมัน
(--)
GR 271 History of German Culture 1
ย. 272 ประวัติวัฒ นธรรมเยอรมัน
(--)
GR 272 History of German Culture 2
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
(--)
GR 31 Intermediate German 3
ย.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ ตัวบททีไม่ใช่ งานวรรณกรรม
(--)
GR 331 Critical Reading of Non-literary Texts
ย. 371 เยอรมนีปัจจุบัน
(--)
GR 371 Germany Today
ย.
การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน
(--)
GR 372 Reading German Literature
ย. 3 วรรณกรรมเยอรมัน ศตวรรษที
(--)
GR 373 Twentieth Century German Literature
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR 43 Writing in German 3
ย.
การใช้ ภาษาเยอรมัน
(--)
GR 451 German Usage

รวม

ย.
การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
GR 491 Independent Study
. . . วิชาบังคับเลือกในสาขา
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษากลุ ่ มวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง
หน่ วยกิต จากกลุ ่ มรายวิชาดังต่อไปนี
( ) กลุ ่ มการแปล ได้ แก่
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
GR 386 Translation in German 1
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
GR 387 Translation in German 2
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
GR 486 Translation in German 3
( ) กลุ ่ มธุรกิจและการท่ องเทียว ได้แก่
ย.
ภาษาเยอรมันธุรกิจ
GR 366 Business German
ย.
ภาษาเยอรมันเพือการท่ องเทียว
GR 367 German for Tourism
ย.
ภาษาเยอรมันเพือการโรงแรม
GR 466 German for Hotel Industry
( ) กลุ ่ มวัฒนธรรมและวรรณคดี ได้แก่
ย.
ศิลปะชินเอกของเยอรมัน
GR 376 Masterpieces of German Arts
ย.
วัฒนธรรมเยอรมัน
GR 377 German Culture
ย.
วรรณกรรมเอกเยอรมัน
GR 476 Masterpieces of German Literature

(--)

กลุ ่ ม จํานวน

หน่ วยกิต
รายวิชา

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

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

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

. . . วิชาเลือกในสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ในภาควิชาฯและ/หรือเลือกศึ กษารายวิชาในข้ อ 2.1.1.2 ทีนักศึกษามิได้
เลือกศึกษาเป็ นวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง อีกจํานวน วิชา รวม หน่ วยกิต ได้ แก่
ย.
ภาษาเยอรมันสํ าหรับสั งคมศาสตร์
(--)
GR 203 German for Social Science 1
ย.
ภาษาเยอรมันสํ าหรับสั งคมศาสตร์
(--)
GR 204 German for Social Science 2
ย.
การฟั ง-การพูดภาษาเยอรมัน
(--)
GR 226 Listening-Speaking in German 1
ย.
การอ่ านภาษาเยอรมัน
(--)

GR 236
ย.
GR 256
ย.
GR 326
ย.
GR 336
ย. 356
GR 356
ย.
GR 46

Reading in German 1
สัทศาสตร์ เยอรมัน
German Phonetics
การฟั ง-การพูดภาษาเยอรมัน
Listening-Speaking in German 2
การอ่ านภาษาเยอรมัน
Reading in German 2
วากยสั มพันธ์เยอรมัน
German Syntax
การเขียนภาษาเยอรมัน
Writing in German 4

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

. . วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ รายวิชาดังต่อไปนี รวม หน่ วยกิต ได้ แก่
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG 221 Reading for Information
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
EG 222 Reading for Opinions
อ.
การเขียนระดับ ย่อหน้ า
(--)
EG 231 Paragraph Writing
อ.
การฟัง-การพูด
(--)
EG 241 Listening-Speaking
. วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึงดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั น ๆ
ในกรณีทีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ. , อ. , อ. และ อ.
(วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืน ๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ งไม่
จําเป็ นต้องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิ มอีก วิชา หน่ วยกิต เพือให้ ครบตามจํานวนหน่วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ . . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน สาขาวิชา
ไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นวิชาเลือกเสรี อย่างน้ อย หน่ วยกิต ทั งนีให้
หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่างประเทศ รวมทั งวิชาภาษา เยอรมันคือ ย. และ ย.
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
. การศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาของสาขาวิชาภาษาเยอรมันไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามเงือนไขดังต่ อไปนี
. วิชาบังคับ
ก. นักศึกษาทีไม่ เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน ต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา วิชารวม หน่วยกิต ดังนี คือ
ย. , ย. , ย. และ ย.
ข. นักศึกษาทีเคยศึกษาภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา วิชา รวม
หน่ วยกิต ดังนีคือ ย. และ ย.
ค. นักศึกษาทีเคยศึกษาภาษาเยอรมันมาแล้วในกรณีอนื ซึงอาจมีความรู้เ กินระดับ ย. หรือ ย. จะได้รับการยกเว้ น
ไม่ ต้องศึกษาวิชานั นๆ โดยนักศึกษาจะต้ องนําหน่ วยกิตทีขาดไปจากวิชาทีได้ รับยกเว้นไปศึกษาวิชาใดก็ได้ ในสาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน จนหน่ วยกิตครบตามกําหนด
. วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาจนครบ หน่ วยกิต
. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
นักศึกษาผู ้ ใดได้ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
หน่ วยกิต
ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
. ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
. ได้ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่ า ภาคการศึกษาปกติ
. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตรรวม
หน่ วยกิต
. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาเยอรมันไม่ น้อยกว่า หน่วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
. วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต
. วิชาอืน ๆ ในสาขาอีกไม่ น้อยกว่ า หน่วยกิต
. วิชาบังคับนอกสาขาอีก หน่ วยกิต ได้ แก่ วิชา อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล อ.
การอ่ านเชิง
วิเคราะห์ ความเห็น วิชา อ. การเขียนระดับย่อหน้ า และวิชา อ. การฟั ง – การพูด
. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
กรณีทีศึกษารายวิชาตามข้อ ข้ อ และข้ อ แล้ วไม่ ครบ หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาวิชาตามข้อ ให้ ครบถ้วน

..

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
ย. 111 ภาษาเยอรมันพื นฐาน 1
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
ย. 112 ภาษาเยอรมันพื นฐาน 2
รวม

หน่ วยกิต
12
3
3
18
หน่ วยกิต
12
3
3
18

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ย. 211 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
ย. การเขียนภาษาเยอรมัน
ย. ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
ย. 2 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
ย. การเขียนภาษาเยอรมัน
ย. 51 ภาษาศาสตร์ เยอรมันเบื องต้ น
ย. ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
วิชาเลือกในสาขา
รวม

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

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ย. ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
ย. 1 เยอรมนีปัจจุบัน
ย. 2 การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน
อ.

หน่ วยกิต
3
3
3

การฟัง-การพูด

3

วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก

3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18

รวม
ภาคเรียนที 2
ย. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ ตัวบททีไม่ ใช่ งานวรรณกรรม
ย. 73 วรรณกรรมเยอรมัน ศตวรรษที 20
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ย. การเขียนภาษาเยอรมัน
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
ย. การใช้ ภาษาเยอรมัน
ย. การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
6
9
18
หน่ วยกิต
3
3
3
6
15

. . คําอธิบายรายวิชา
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) และทฤษฎีต่างๆ
สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ ความรู ้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุคคลระดับกลุ ่ ม ระดับ
มหภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ
และมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์

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 อมูล
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 ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินามปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน เกียวกับค่าเฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

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

วิชาพื นฐานภาษาเยอรมัน
ย.
ภาษาเยอรมัน
(--)
GR171 German
วิชานีเป็ นวิชาสํ าหรับนักศึกษาทียังไม่ เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน เป็ นการปูพื นโครงสร้ างทีสํ าคัญของภาษา การอ่ าน
การออกเสียงโดยอาศัยทักษะทั ง ได้แก่ อ่าน ฟัง พูด เขียน
ย.172
GR172

ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่ านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาภาษาเยอรมัน
ศึกษาไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับสู งขึ น สามารถเข้าใจชีวิตความเป็ นอยู ่และทัศนคติประจําวัน
ของชาวเยอรมันได้พอสมควร ภายในวงศัพท์ 1,500-2,000 คํา
ย. 1 ภาษาเยอรมันพื นฐาน 1
(--)
GR1 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย.
หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ พื นฐาน และโครงสร้ างภาษาเยอรมัน ศัพท์ ทีใช้ ในชีวิตประจําวัน การสนทนาในชีวิตประจําวันอย่างง่ าย การ
อ่ านตัวบทขนาดสั นทีไม่ ซับซ้ อน การเขียนประโยคและย่ อหน้ าขนาดสั น
ย. 1
ภาษาเยอรมันพื นฐาน 2
(--)
GR1 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือผ่ านการทดสอบหรือได้รับ อนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ พื นฐาน และโครงสร้ างภาษาเยอรมันในระดับต่ อจาก ย. ศัพท์ ทีใช้ ในชีวิตประจําวัน การสนทนาใน
สถานการณ์ ทีซับซ้ อนขึ น การอ่ านตัวบทขนาดสั นทีซั บซ้ อนมากขึ น การเขียนประโยคและย่อหน้าทีมีวงศัพท์ มากขึ น
วิชาบังคับในสาขา
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
(--)
GR Intermediate German 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 1 หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษาระดับกลาง ศัพท์ และสํ านวนเยอรมันทีสํ าคัญ การสนทนาในสถานการณ์ เฉพาะ การอ่ าน
บทความขนาดสั น การเขียนประโยคความซ้ อนและย่ อหน้ าขนาดยาว
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
(--)
GR Intermediate German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษาทีซับซ้ อนขึ น การสนทนาและเขียนเพือแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความขนาดสั นที
กําหนดหัวข้ อเฉพาะ

ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR241 Writing in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือ ย. หรื อได้รับอนุมัติจากภาควิชา
โครงสร้ างของภาษาเขียน การเขียนประโยคทีมีโครงสร้ างง่ายไปสู ่ โครงสร้ างทียากขึ น การเขียนเรียงความและจดหมาย
ขนาดสั น
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR242 Writing in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
โครงสร้ างของภาษาเขียนทีซับซ้ อนขึ นจาก ย. การเขียนเรียงความทีมีขนาดยาวขึ นการบรรยายเหตุการณ์ การเขียน
โต้ ตอบจดหมายส่ วนตัว
ย. 2 ภาษาศาสตร์ เยอรมันเบื องต้ น
( -0- )
GR251 Introduction to German Linguistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ความรู ้ เบื องต้นในด้านภาษาศาสตร์เยอรมัน โครงสร้ างภาษาเยอรมัน สัท วิทยา วิทยาหน่ วยคําวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์
วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์
ย. 1 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
(--)
GR271 History of German Culture 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมันตังแต่สมัยกลางจนถึงช่ วงกลางของคริสต์ศตวรรษที 19 แนวทางหลักทางทัศนศิลป์
สถาปัตยกรรม ดนตรี และวรรณกรรม ภูมิหลังทางการเมืองและสังคม แนวความคิดทางปรัชญาทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างงานทาง
ศิลปะในแต่ละยุค
ย. 2 2 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
( -0- )
GR272 History of German Culture 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมันตั งแต่ช่วงกลางของคริ สต์ศตวรรษที
จนถึงสินสงครามโลกครั งที 2 แนวทางหลักทาง
ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี และวรรณกรรม ภูมิหลังทางการเมืองและสังคม แนวความคิดทางปรัชญาทีมีอิทธิพลต่ อการสร้ าง
งานทางศิลปะในแต่ ละยุค
ย.
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
(--)
GR Intermediate German 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ไวยากรณ์ ระดับสูงและโครงสร้ างภาษาทีซับซ้ อนมาก การสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองทัวไป การอ่ านและ
ถ่ายทอดความตัวบทเชิงวิชาการ การเขียนและเสนอรายงานขนาดสั น

ย.
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ ตัวบททีไม่ ใช่ งานวรรณกรรม
( -0- )
GR331 Critical Reading of Non-literary Texts
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์ โครงสร้ าง รูปแบบ วัตถุประสงค์ ของผู้เขียน และกลวิธีการเขียนในตัวบทภาษาเยอรมันที
ไม่ ใช่ งานวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ ประกอบและขนบการเขียนของงานเขียนแต่ละประเภท
ย. 1 เยอรมนีปัจจุบัน
( -0- )
GR371 Germany Today
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสั งคมเยอรมัน ตั งแต่หลังสงครามโลกครั งที จนถึง
ปัจจุบัน แนวความคิด วิถีชีวิต และปัญหาทีเป็ นลักษณะเฉพาะของสั งคมเยอรมันปั จจุบัน
ย. 372 การอ่ านวรรณกรรมเยอรมัน
3(3-0-6)
GR372 Reading German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การอ่ าน วิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์ วรรณกรรมเยอรมัน การวิเคราะห์ รูปแบบ องค์ ประกอบทางวรรณศิลป์ กลวิธีการ
ประพันธ์ การวิเคราะห์ ตัวละคร และภาพสะท้ อนสังคมในงานวรรณกรรม การอ่ านตัวบทตัดตอนและตัวบทฉบับสมบูรณ์ ของงาน
วรรณกรรมคัดสรร
ย. 3 วรรณกรรมเยอรมันศตวรรษที
( -0- )
GR373 Twentieth Century German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 72 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
วรรณคดีเยอรมันศตวรรษที 20 แนวคิดหลักและรูปแบบการประพันธ์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมืองและสังคม
แนวคิดเชิงปรัชญาทีมีอิทธิพลต่ อการสร้ างงานวรรณกรรม การวิเคราะห์ และวิจารณ์ งานวรรณกรรมทีคัดสรร
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR443 Writing in German 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ บรรยาย รายงาน และเปรียบเทียบ การใช้ ศัพท์ และสํานวน
ภาษาเยอรมันทีเหมาะสม
ย.
การใช้ภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR451 German Usage
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การวิเคราะห์ การใช้ ภาษาระดับสู งในเรืองทีอ่ าน การเขียนข้ อความเดียวกันด้ วยสํ านวน และโครงสร้ างภาษาในลักษณะต่างๆ

ย.
การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
( -0- )
GR491 Independent Study
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือ ย. หรือ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การศึกษาค้ นคว้าอิสระและการเขียนรายงานวิชาการเป็ นภาษาเยอรมันในหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ทีปรึกษา ในด้ านภาษา และไวยากรณ์ เยอรมัน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมเยอรมัน
ปัญหาเฉพาะเรืองเกียวกับประเทศ และสั งคมเยอรมัน การแปลและการวิเคราะห์ งานแปล
วิชาบังคับเลือกในสาขา
( ) กลุ ่มการแปล
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR386 Translation in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
หลักการแปล การแปลงานเขียนขนาดสั นประเภทต่างๆ จากภาษาเยอรมันเป็ นภาษาไทย
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR387 Translation in German 2
วิชาบังคับก่อน: ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การแปลงานเขียนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาไทยในระดับทียากขึน การแปลบทความและตัวบทเฉพาะทีมีความซับซ้ อน การ
รวบรวมและการแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึ นในกระบวนการแปล การแปลถอดความเป็ นภาษาไทยทีถูกต้ องและสละสลวย
ย.
การแปลภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR486 Translation in German 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัตจิ ากภาควิชา
การแปลงานเขียนภาษาเยอรมันเป็ นภาษาไทยในระดับยาก การแปลงานวรรณกรรมและ/หรืองานเขียนเฉพาะทาง การ
รวบรวมและวิเคราะห์ ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาทีเกิดขึ นในกระบวนการแปล
(2) กลุ ่มธุรกิจและการท่ องเทียว
ย.
ภาษาเยอรมันธุรกิจ
( -0- )
GR Business German
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ศัพท์ และสํ านวนภาษาเยอรมันทีใช้ ในธุรกิจ การอ่ านตัวบทด้านธุรกิจ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ
ย.
ภาษาเยอรมันเพือการท่ องเทียว
( -0- )
GR367 German for Tourism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ศัพท์ และสํ านวนภาษาเยอรมันทีใช้ สําหรับธุรกิจการท่ องเทียว ความรู ้ เกียวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีของไทย การใช้ ภาษาเยอรมันในการทํางานทีเกียวข้ องกับธุรกิจการท่ องเทียว การนําเทียวสถานทีท่ องเทียวทีสําคัญ

ย.
ภาษาเยอรมันเพือการ โรงแรม
( -0- )
GR466 German for Hotel Industry
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ศัพท์ และสํ านวนภาษาเยอรมันทีเกียวข้องกับการโรงแรม การใช้ ภาษาเยอรมันในธุรกิจการให้บริการด้านการโรงแรมและ
ธุรกิจทีเกียวข้อง
(3) กลุ ่มวัฒนธรรมและวรรณคดี
ย.
ศิลปะชินเอกของเยอรมัน
( -0- )
GR376 Masterpieces of German Arts
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ผลงานศิลปะชินเอกของเยอรมันในด้านสถาปัตยกรรมและทัศนศิลป์ แนวทางการเข้าถึงความงามของผลงานศิลปะ
ย.
วัฒนธรรมเยอรมัน
( -0- )
GR377 German Culture
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และทัศนคติของชาวเยอรมัน กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และแนวทางการใช้ชีวิตของคนกลุ ่ มต่ างๆ ในเยอรมัน การศึกษาเปรียบเทียบกับสั งคมและวัฒนธรรมไทย
ย.
วรรณกรรมเอกเยอรมัน
( -0- )
GR476 Masterpieces of German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
วรรณกรรมเอกเยอรมัน คุณค่ าทางวรรณศิลป์ องค์ ประกอบ และแนวความคิด การวิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์
วรรณกรรมคัดสรร
วิชาเลือกในสาขา
ย.
ภาษาเยอรมันสํ าหรับสั งคมศาสตร์
( -0- )
GR203 German for Social Science 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 1 หรือได้รับอนุมัตจิ ากภาควิชา เป็ นวิชาสํ าหรับนักศึกษาวิชาโทและวิชาเลือกเท่ านั น
การฟั ง พูด อ่ าน เขียนภาษาเยอรมัน ศัพท์ทางสังคมศาสตร์ ในระดับเบื องต้น
ย.
ภาษาเยอรมันสําหรับสั งคมศาสตร์
( -0- )
GR204 German for Social Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย.
หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา เป็ นวิชาสําหรับนักศึกษาวิชาโทและวิชาเลือกเท่ านั น
การฟั ง พูด อ่ าน เขียนภาษาเยอรมันในระดับทีสู งขึ น ศัพท์เฉพาะทางสังคมศาสตร์
ย.
การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน
GR226 Listening-Speaking in German 1

( -0- )

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย.1 หรือ ย. หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
การฟังเพือจับใจความสําคัญ การสนทนาตามหัวข้ อและสถานการณ์ ทีกําหนด
ย.
การอ่านภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR236 Reading in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือ ย. หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
เทคนิคการอ่านงานเขียนภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ การอ่ านเพือจับใจความ การวิเคราะห์โครงสร้ างทางไวยากรณ์ และ
จุดมุ ่ งหมายของผู ้ เขียนการอ่านบทความทัวไปทีมีเนือหาไม่ ซับซ้ อนมาก
ย.
สัทศาสตร์ เยอรมัน
( -0- )
GR256 German Phonetics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 1 หรือ ย. หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชา
ระบบเสี ยงในภาษาเยอรมัน การถ่ ายเสียงเป็ นสั ทอักษร เสี ยงทีเป็ นปัญหาสําหรับคนไทย การฟังและออกเสียงให้ ถูกต้อง
ย.
การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR326 Listening-Speaking in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การฟังและจับประเด็นสําคัญ การแสดงความคิดเห็นเป็ นภาษาพูดทีเหมาะสม การพูดสรุป การอภิปรายสนับ สนุนหรือ
โต้ แย้งเป็ นภาษาเยอรมัน
ย.
การอ่ านภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR Reading in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การอ่ านและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญและความคิดเห็นของผู ้ เขียน การอ่านบทความเชิงวิชาการ
และบทความแสดงความคิดเห็น
ย. 356 วากยสัมพันธ์ เยอรมัน
3(3-0-6)
GR356 German Syntax
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือ หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การวิเคราะห์ วลี หน่ วยของประโยค และหน้ าทีในประโยค การวิเคราะห์ โครงสร้ างประโยค
ย.
การเขียนภาษาเยอรมัน
( -0- )
GR 446 Writing in German 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
การเขียนเรียงความเชิงวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การใช้ ภาษาและสํ านวนภาษาเยอรมันในระดับทีเหมาะสม

วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG221 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 กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
EG222 Reading for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
กลวิธีการอ่ านและโครงสร้ างงานเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ เนื อหาและวิธีการนําเสนอความคิดของผู ้ขเ ียน ฝึ กสรุป
ข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครงและเขียนสรุปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ านโดยการอภิปราย
หรือข้อเขียน
อ.
การเขียนระดับ ย่อหน้ า
(--)
EG231 Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รบั ยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียงเพือ
ถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
อ.
การฟัง-การพูด
(--)
EG241 Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
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
(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.
วิชาพื นฐานภาษาเยอรมัน
ย.

ภาษาเยอรมัน

(--)

GR171 German
This course is designed for students who have no prior knowledge of German. Basic sentence structures of the
language will be emphasized. The students will practice reading and pronunciation and develop the four basic skills-reading, listening, speaking and writing.

ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR172 German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 171 or Placement Test or approved by German Department
To study grammar, reading, speaking, and writing at a more advanced level and to understand the lifestyles
and attitude of German people and to understand a vocabulary of 1,500-2,000 words.
ย. 1 ภาษาเยอรมันพื นฐาน 1
(--)
GR1 Fundamental German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 172 or a pass in German final exam from secondary school or Permission of the
Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for everyday life. Simple everyday
conversations. Reading short and non-complex texts. Sentences and short paragraph writing.
ย. 1 ภาษาเยอรมันพื นฐาน 2
(--)
GR1 Fundamental German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 111 or placement test or Permission of the Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Continuation of GR 111. Vocabulary for
everyday life. More complex conversations. Reading more complex short texts. Writing sentences and paragraphs using a
wider range of vocabulary.
วิชาบังคับในสาขา
ย. 2 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
(--)
GR2 Intermediate German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department
Grammar and structure of the German language at an intermediate level. Important vocabulary and
expressions. Conversations in specific situations. Reading short articles. Writing complex sentences and long paragraphs.
ย. 2 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
(--)
GR2 Intermediate German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 211 or Permission of the Department
Grammar and structure of the German language at an intermediate level. Continuation of GR 211.
Conversations and essay writing expressing opinions. Reading short articles with fixed topics.
ย. 2 การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR2 Writing in German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or GR 204 or Permission of the Department
Structure of written German. Writing simple to complex sentences. Short essays and letter writing.

ย. 2 การเขียนภาษาเยอรมัน
(--)
GR2 Writing in German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 241 or Permission of the Department
Continuation of GR 241. More complex structure of written German. Longer essay writing. Description of
incidents. Private correspondence.
ย. 2 ภาษาศาสตร์ เยอรมันเบื องต้ น
(--)
GR2 Introduction to German Linguistics
Prerequisite: have earned credits of GR 211 or Permission of the Department
Introduction to German linguistics. Structure of German language. Phonology. Morphology. Syntax. Semantics.
Discourse. Pragmatics.
ย. 2 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
(--)
GR
History of German Culture 1
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department
History of German culture from the middle ages to the middle of the 19th century. Major trends in fine arts,
architecture, music and literature. Political and social background. Philosophical concepts and their influence on the
creation of artistic works in each period.
ย. 2 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน
(--)
GR
History of German Culture 2
Prerequisite: have earned credits of GR 271 or Permission of the Department
History of German culture from the middle of the 19th century to the end of World War II. Major trends in fine
arts, architecture, music and literature. Political and social background. Philosophical concepts and their influence on the
creation of artistic works in each period.
ย. 3 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
(--)
GR3 Intermediate German 3
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
German grammar at a higher level and more complex language structure. Conversations exchanging ideas about
general topics. Reading and reproduction of academic texts. Writing and presentation of short papers.
ย. 3 การอ่านเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ ตัวบททีไม่ ใช่ งานวรรณกรรม
(--)
GR3 Critical Reading of Non-literary Texts
Prerequisite: have earned credits of GR 311 or Permission of the Department
Reading, analysis and criticism of structure, form, purpose of the author and writing style of German nonliterary texts. The relation of writing components and writing norms in various types of texts.

ย.
เยอรมนีปัจจุบัน
(--)
GR3 Germany Today
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Geographical location and history of Germany. Politics, economics, educational system in Germany. German
society from the end of World War II to the present time. Specific way of thinking, way of life, and problems in
contemporary German society.
ย. การอ่ านวรรณกรรมเยอรมัน
(--)
GR Reading German Literature
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Reading, analysis, interpretation and criticism of German literature. Form analysis. Literary components and
writing styles. Analysis of characters. Reflection of society in literary works. Reading abridged and non-abridged selected
literary works.
ย. วรรณกรรมเยอรมันศตวรรษที
(--)
GR Twentieth Century German Literature
Prerequisite: have earned credits of GR 372 or Permission of the Department
Twentieth century German literature. Main ideas and poetic forms. Historical, political and social background.
Philosophical concepts and their influence on the creation of literary works. Analysis and criticism of selected literary
works.
ย. 443 การเขียนภาษาเยอรมัน 3
(--)
GR Writing in German 3
Prerequisite: have earned credits of GR 242 or Permission of the Department
Essay writing expressing opinions and criticism, describing, reporting and comparing. The use of appropriate
German vocabulary and expressions.
ย. 451 การใช้ ภาษาเยอรมัน
(--)
GR German Usage
Prerequisite: have earned credits of GR 311 or Permission of the Department
Analysis of language usage at an advanced level in reading texts. Paraphrasing using other expressions and
structures.
ย. 491 การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
(--)
GR491 Independent Study
Prerequisite: have earned credits of GR 466 or GR 476 or GR 486 or Permission of the Department

Independent study and academic paper writing in German on a topic of the student’s interest under the
supervision of an advisor in one of the following fields: German language and grammar, linguistics, German literature,
arts and culture, special issues on Germany and German society, translation and translation analysis.
วิชาบังคับเลือกในสาขา
( ) กลุ ่ มการแปล
ย. 386 การแปลภาษาเยอรมัน
(--)
GR Translation in German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
Principles of translation. Translation of various types of short texts from German into Thai.
ย. 387 การแปลภาษาเยอรมัน
(--)
GR Translation in German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 386 or Permission of the Department
Translation of German texts into Thai at a higher level of difficulty. Translation of articles and specific
complicated texts. Collection and solution of problems in the translation process. Translation of German texts into correct
and proper Thai.
ย. 486 การแปลภาษาเยอรมัน
(--)
GR Translation in German 3
Prerequisite: have earned credits of GR 387 or Permission of the Department
Translation of complicated German texts into Thai. Translation of literary works and/or specific texts.
Collection, analysis and solution of problems in the translation process.
( ) กลุ ่ มธุรกิจและการท่องเทียว
ย. 366 ภาษาเยอรมันธุรกิจ
(--)
GR Business German
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
German special terms and expressions used in business. Reading business texts. Business correspondence.
ย. 367 ภาษาเยอรมันเพื อการท่ องเทียว
(--)
GR German for Tourism
Prerequisite: have earned credits of GR 366 or Permission of the Department
German special terms and expressions used in tourism business. Information on Thai history, arts, culture and
traditions. Usage of German in careers relating to tourism business. Tour guide to important touristic places.

ย.
ภาษาเยอรมันเพื อการโรงแรม
(--)
GR German for Hotel Industry
Prerequisite: have earned credits of GR 366 or Permission of the Department
German terms and expressions used in the hotel industry. Proper use of German in hotel business and related
fields.
( ) กลุ ่ มวัฒนธรรมและวรรณคดี
ย. 376 ศิลปะชินเอกของเยอรมัน
(--)
GR
Masterpieces of German Arts
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Masterpieces of German arts: architecture and fine arts. Approaches to the aesthetics of artistic works.
ย. 377 วัฒนธรรมเยอรมัน
(--)
GR German Culture
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
German culture and tradition. Attitudes of the Germans. Cultural activities of the Germans. Diversity of
German culture. The way of life of various social groups in Germany. Comparative study of Thai and German society and
culture.
ย. 476 วรรณกรรมเอกเยอรมัน
(--)
GR Masterpieces of German Literature
Prerequisite: have earned credits of GR 372 or Permission of the Department
Masterpieces of German literature. Poetic values. Components and main ideas. Analysis, interpretation and
criticism of selected literary works.
วิชาเลือกในสาขา
ย. 203 ภาษาเยอรมันสํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
(--)
GR203 German for Social Science 1
Prerequisite: have earned credits of GR 172 or Permission of the Department. Only as a minor or elective course.
Listening, speaking, reading and writing in German. Basic terms used in the field of social science.
ย. 204 ภาษาเยอรมันสํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
(--)
GR204 German for Social Science 2
Prerequisite: have earned credits of GR 203 or Permission of the Department. Only as a minor or elective course.
Listening, speaking, reading and writing in German at a higher level. Specific terms used in the field of social
science.

ย. 226 การฟั ง-พูดภาษาเยอรมัน 1
GR226 Listening-Speaking in German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or GR 203 or Permission of the Department.
Listening to get main ideas. Conversations on fixed topics and situations.

(--)

ย. 236 การอ่ านภาษาเยอรมัน 1
(--)
GR236 Reading in German 1
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or GR 203 or Permission of the Department.
Reading techniques for various types of German texts. Reading to get main ideas. Analysis of grammatical
structures and purposes of the authors. Reading non-complex articles.
ย. 256 สัทศาสตร์ เยอรมั น
(--)
GR256 German Phonetics
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or GR 203 or Permission of the Department.
Sound system in German. Transcription of sounds. Problematical sounds for Thais. Precise listening and correct
pronunciation.
ย. 326 การฟั ง-พูดภาษาเยอรมัน 2
(--)
GR326 Listening-Speaking in German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 226 or Permission of the Department.
Listening to get main ideas. Expression of ideas in proper spoken German. Summary of spoken texts. For and
against discussions in German.
ย. 336 การอ่ านภาษาเยอรมัน 2
(--)
GR336 Reading in German 2
Prerequisite: have earned credits of GR 236 or Permission of the Department.
Reading and analysis of main topics and authors’ opinions. Reading academic articles and articles expressing
opinions.
ย. 356 วากยสั มพันธ์เยอรมัน
(--)
GR356 German Syntax
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or GR 204 or Permission of the Department.
Analysis of phrases, constituents and functions in sentences. Analysis of sentence structure.
ย. 446 การเขียนภาษาเยอรมัน 4
(--)
GR446 Writing in German 4
Prerequisite: have earned credits of GR 443 or Permission of the Department.
Writing analytical essays. Report writing. Appropriate use of German language and expressions.

. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ย. การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
การศึกษาค้ นคว้าอิสระและการเขียนรายงานวิชาการเป็ นภาษาเยอรมันในหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ทีปรึกษา ในด้ านภาษา และไวยากรณ์ เยอรมัน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมเยอรมัน
ปัญหาเฉพาะเรืองเกียวกับประเทศ และสั งคมเยอรมัน การแปลและการวิเคราะห์ งานแปล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) ผลการเรียนรู ้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าคุณธรรมและจริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์ สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) ผลการเรียนรู ้ ด้านความรู ้
1. มีความรู ้ และความเข้ าใจในเนื อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีทีสํ าคัญ
2. สามารถวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจ รวมทั งประยุ กต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้ เครืองมือทีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
3. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางภาษาเยอรมันอย่างต่ อเนือง
4. สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู ้ ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้ อง
3) ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้ น ตีความ และประเมินข้ อมูลต่างๆ เพือใช้ ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4. สามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
4) ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
2. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู ้ ทั งของตนเองและทางวิชาการอย่างต่อเนือง
5) ผลการเรียนรู ้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
1. สามารถสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน ทั งในภาษาไทยและภาษาเยอรมันเลือกใช้
รูปแบบของสื อการนําเสนออย่างเหมาะสม

2 . สามารถสื อสารกับกลุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นักศึกษาศึกษาค้ นคว้ าข้อมูลเบืองต้นในประเด็นทีสนใจ และนําเสนออาจารย์ทีปรึกษาเพือตีกรอบประเด็นและกําหนด
หัวข้ อ
2. นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลเพือจัดทําโครงร่ างของรายงาน และนําเสนอโครงร่ างของงานต่ อ
คณาจารย์และเพือนนักศึกษา ก่อนนําไปวิเคราะห์ และตีความในเชิงลึกและเรียบเรียงเป็ นรายงานวิชาการทีมีรูปแบบสมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. สั งเกตพฤติกรรมการทํางาน / การส่ งงาน
2. ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทํางานทีได้รับมอบหมาย
3. การรวบรวมข้ อมูล การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ตีความ เชือมโยงข้อมูล
4. การนําเสนอโครงร่ างรายงาน (Power Point และอภิปราย)
5. การนําเสนองานในรูปแบบรายงาน
6. การอ้ างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

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
.

(พร้ อมฉบับ

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนัก ศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
. ได้ค่าคะแนนเฉลียของกลุ ่มวิชาบังคับในสาขาไม่ ตํากว่ า .
3. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

