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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ าพระจันทร์ /คณะศิลปศาสตร์ /โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน)
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเ ทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in International Studies (ASEAN-China) (International Program)
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)
ชือย่ อ ศศ.บ. (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (International Studies) (ASEAN-China)
ชือย่ อ B.A. (International Studies) (ASEAN-China)
.
วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
129 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
. การรับเข้าศึกษา
รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 7 กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2557
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที /

มคอ.
เมือวันที เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั งที / เมือวันที เดือน กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั งที / เมือวันที 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2559
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจัย/ นักวิชาการด้านอาเซียนและจีนศึกษา
8.3 บรรณาธิการ
8.4 มัคคุเทศก์
8.5 ข้ าราชการ และพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนทีเกียวข้องกับอาเซียนและจีน
8.6 นักเขียน/ นักวิจารณ์
8.7 นักข่าว ผู ้สือข่าว และผู ้ รายงานข่าว
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
10. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจัดตั งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในปี พ.ศ.
และการขยายอํานาจ
ทางด้ านเศรฐกิจและสั งคมของประเทศจีน จะก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงที สํ าคัญในภู มิภ าคและประชาคมโลก ซึงมี ความสํ าคัญต่ อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและต่ างประเทศในปัจจุบันและอนาคต การสร้ างหลักสู ตรสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน) จึงมี
ความสําคัญในการสร้ างนักศึกษาให้เ ป็ นบุคลากรทีมีความรู ้ และเท่ าทันต่อการเปลียนแปลงต่างๆ ทีจะเกิด ขึนและสามารถยืนหยัด ใน
สภาพการเปลียนแปลงเหล่านั นพร้ อมทั งสร้ างโอกาสให้ กับตัวเองจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นได้
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเติบโตของสังคมเมืองสมัยใหม่ วัฒนธรรมบริ โภคนิยมรวมถึงแรงกดดัน ของเทคโนโลยีในโลกปั จจุบัน ตลอดจน
การรวมกลุ ่ มความร่ วมมือในภูมิภาคทีมีความแตกต่ างกันในทางสั งคมและวัฒนธรรม ทําให้ สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน)
ต้องติดตามกระแสดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด เพือทีจะสามารถสร้ างบุคลากรรุ ่ นใหม่ ทีพร้ อมปรับตนเองเข้ าสู ่ สภาพของความเปลียนแปลง
ทางสั งคมและวัฒนธรรมอันเป็ นรากฐานของการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจให้ มีความยั งยืนได้ โดยนอกเหนื อจากรายวิชาที
เกียวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเป็ นภาษาอังกฤษแล้ ว สาขาวิชาวิเ ทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน) ยัง
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เปิ ดสอนรายวิชาภาษาอาเซียนและภาษาจีนให้ นักศึกษาเพือสร้ างความเข้ าใจเพิมเติม และเป็ นเครืองมือในการใช้ ป ระกอบอาชี พใน
อนาคตอีกด้วย
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้องปรับปรุงหลักสู ตร
ด้วยการปรับเนื อหาวิชาทีเกียวกับความรู ้ ต่างๆ ให้ มีความทันสมัย โดยเฉพาะวิชาภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพือเตรียมความ
พร้ อมในการเข้าสู ่ ประชาคมอาเซี ยนและเข้ าสู ่ การแข่ งขันอย่างสมบู รณ์ โดยมุ ่ งหวังผลิตบั ณฑิตทีมีค วามรู ้ ความสามารถในด้ าน
เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม และความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งอาเซี ยนกับ จีน ตลอดจนความสามารถในการคิดวิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพือนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ เพือประโยชน์ ต่อสั งคมและประเทศชาติ อีกทั งเพือใช้ ใ นการเลือกประกอบอาชี พต่ าง ๆ
ทั งในและต่างประเทศ
11.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.2.1 มุ่ ง ธํ า รงปณิ ธ านในการสร้ า งบั ณ ฑิ ต ทีมี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพือพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติและเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณค่ า
11.2.2 สนองตอบพันธกิจมหาวิ ทยาลัย ทีมุ ่งสู ่ ความเป็ นเลิศในทางวิชาการ และการวิจัยด้วยการสนับสนุนการ
แลกเปลียนเชิงวิชาการในระดับอาจารย์และผู ้เรียนกับสถาบันทั งในและต่ างประเทศเพือขยายองค์ ความรูแ้ ละเปิ ดโลกทัศน์ ทางวิชาการ
12. ความสัมพันธ์กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
มธ.113 ความรูพ้ ื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.1 สั งคมกับเศรษฐกิจ
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
ท.
ภาษาไทยเบืองต้ น
ท.
การใช้ ภาษาไทย
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
อศ. สั งคมกับกฎหมายระหว่ างประเทศ
ศ. เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื องต้น
ศ. เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้ น
ร.271 ความรู ้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ

3 (3 – 0 – )
2 (2 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
2 (2 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
2 (2 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
0 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
3 (3 – 0 – )
( – – )
( – – )
( – – )
3( – – )

มคอ.
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลียนตามข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่ างมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนรายวิชาได้มากขึ น โดยสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตรทีมีอยู ่เป็ นวิชาเลือกเสรีได้
12.3 การบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน) เพือบริหารจัดการหลักสู ตร
ประเมิน ปรับปรุงและเปลียนแปลงหลักสูตรตามกําหนดเงือนไขและตามความเหมาะสม รวมทั งควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาองค์ ความรูท้ างสหวิทยาการด้านวิเทศคดีศึกษาเน้ นอาเซี ยนและจีน เพือทําความเข้ าใจสั งคมนานาชาติได้ เ ป็ น
อย่างดี
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รวิ เ ทศคดี ศึก ษา (อาเซี ยน – จี น ) มุ ่ งพั ฒ นาและสร้ า งบั ณ ฑิต ด้ า นวิ เ ทศคดี ศึ ก ษา ประมวลความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพือพัฒนาผู ้ เรี ยนให้ มี ความรู ้ ความสามารถด้ านภาษา การเมื อ ง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมของ
อาเซี ย นและจีน โดยเน้ น ความเป็ นนานาชาติ เพื อเปิ ดโอกาสให้ นั กศึ ก ษานานาชาติ ม าศึ กษาและพั ฒ นาความรู้
แลกเปลียนประสบการณ์ ร่วมกัน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านภาษา สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของอาเซียนและจีน
) สามารถนําความรู ้ และความเข้าใจทีได้ รับจากการศึ กษาไปประกอบอาชีพ ต่ างๆ เพือให้ เ กิดประโยชน์ ต่อ
ตนเองและสั งคม
) เป็ นผู ้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสั งคม
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เ วลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจะมีการเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-

มคอ.
. การดําเนินการหลักสู ตร
2.3 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน– กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
) เป็ นผู ้ สํ าเร็จ การศึ กษาระดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า ทั งในและต่ า งประเทศ หรือ กําลัง ศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. ) ทุกแผนการศึกษา ซึงคาดว่ าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่ อนขึ นทะเบี ยน
เป็ นนักศึกษา
) ผู ้ จ บการศึ ก ษาจากต่ า งประเทศในสถาบั น การศึ ก ษาที กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองโดยมี ใ บเที ย บวุ ฒิ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
) ผู ้ จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้ องเป็ นโรงเรียนทีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4) ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึงต่ อไปนี TU-GET 500, IELTS . , TOEFL (ibT) 61,
SAT (Critical reading) 350
) ในกรณีผู ้ สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อ กรรมการคัดเลือกสามารถพิจารณาให้ เ ข้ าศึกษาอย่ าง
มีเงือนไขได้ โดยนักศึกษาต้ องศึกษาและสอบผ่ านในรายวิชาภาษาอังกฤษที คณะศิ ลปศาสตร์ จัดไว้ ให้ ได้ ผลการศึกษาไม่ ต ํากว่ า B
หรื อยืนคะแนนตามเกณฑ์ ข้อ ข้ างต้ นภายใน ปี หลังจากวั นทีประกาศรายชื อผู ้ มี สิทธิ เข้ า ศึกษา จึงจะสามารถเข้ า ศึกษาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการอุดมศึกษาของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด ประกอบด้วยการสอบข้ อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ ซึงมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
1) สํ าหรับผู ้ เข้ าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. ) หรือเทียบเท่าในประเทศ
1.1 สอบปรนัยความรู ้ ทวไปเกี
ั
ยวกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
1.2 สอบอัตนัยความรูด้ ้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
1.3 สัมภาษณ์
2) สํ าหรับผู ้ เข้ าศึกษาทีเป็ นนักศึกษาต่างชาติ
2.1 ส่ งงานเขียนภาษาอังกฤษหัวข้ อทีกําหนดให้ ความยาวประมาณ คํา
. สัมภาษณ์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
. . พื นฐานความรู ้ ในระดับมัธยมศึกษาและความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน
. . การขาดความสามารถในการปรับตัวและการใช้ ชีวิตในฐานะนั กศึกษาระดับอุดมศึกษา

มคอ.
2.4

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
2.4. เสริมพื นฐานความรู ้ และการใช้ ภาษาอังกฤษให้ กับนักศึกษาทีมีความจําเป็ น ในช่ วงก่ อนเปิ ดเรียนภาคเรียนที
. . พัฒนาระบบอาจารย์ทีปรึกษาให้ มีประสิทธิภาพเพือให้ อาจารย์ทีปรึกษาสามารถให้ คําแนะนําและติดตามความ
เป็ นไปของนักศึกษาทีตนดูแลได้อย่างต่อเนือง
2.5 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)
2.7

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..

โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี
. วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
. วิชาเฉพาะ
3
หน่ วยกิต
. วิชาในสาขา
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับ
39
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
5
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ
หน่ วยกิต
. . วิชาเลือก
7
หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต

มคอ.
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วยอักษรย่อ ตัว และเลขรหัส ตัว โดยมีความหมายดังนี
วอจ./ IAC หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์
เลขหลักหน่ วย
เลข -2
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข 3หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
เลข หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง
วิชาแนวคิดทฤษฎี ปรัชญา ระเบียบวิธีวิจัย
เลข
หมายถึง
วิชาผู ้ คนและชุมชนในอาเซียนและจีน
เลข
หมายถึง
วิชาอาเซี ยนและจีนกับบริบทโลก
เลข
หมายถึง
วิชาภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมและการสือสาร
เลข หมายถึง
วิชาเศรษฐกิจอาเซียนและจีน
เลข หมายถึง
วิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่มคนประเทศอาเซียน
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง
วิชาระดับต้ น
เลข
หมายถึง
วิชาระดับกลาง
เลข
หมายถึง
วิชาระดับสู ง
. . . รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ กษารายวิ ชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทั วไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยา ย-ปฏิ บั ติ -ศึ กษา ด้ ว ย

ตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
2 (2 – – 4)

บังคับ วิชา หน่ วยกิต
3 (3 – – 6)

มคอ.
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2 – – 4)
TU120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2 – – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( – – 6)
TU153 General Concepts of Computer
หมวดภาษา
ท. ภาษาไทยเบื องต้ น
( – – 6) หรือ
TH160 Basic Thai
ท. การใช้ ภาษาไทย
( – – 6)
TH161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
0 ( – – 6)
EL070 English Course 1
(ไม่ นับรวมหน่ วยกิต)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( – – 6)
EL171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( – – 6)
EL172 English Course 3
ส่ วนที นักศึกษาจะต้ องศึ กษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ดังนี คือ หน่ วยกิต
. รายวิชาทีคณะศิลปศาสตร์ กําหนด วิชา หน่ วยกิต
มธ. สังคมกับเศรษฐกิจ
( – – 6)
TU124 Society and Economy
. รายวิชาทีโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน) กําหนด วิชา หน่ วยกิต
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรม
( – – 6)
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ. 3 ความรู้ พ ื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
( – – 6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
) วิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต
วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาทีโครงการวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน) กําหนดให้ นักศึกษาต้องศึกษา รวม หน่ วยกิต
แบ่ งออกเป็ น ส่ วนคื อ วิ ช าบั ง คั บ หน่ ว ยกิ ต วิ ช าบั ง คับ ภาษาอัง กฤษ หน่ วยกิต วิ ช าบั งคั บ เลื อกภาษา
ต่างประเทศ หน่ วยกิต และวิชาเลือก หน่ วยกิต
..
วิชาบังคับ
3 หน่ วยกิต

มคอ.
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาบังคับ หน่วยกิต และต้องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา หากนักศึกษา
ได้ตํากว่ า C ต้ องลงเรียนในรายวิชาดังกล่ าวจนกว่าจะมีผลการสอบไล่ตามเงือนไขทีกําหนด จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
2.1.1.1 วิชาบังคับนอกสาขา
อศ.
สังคมกับกฎหมายระหว่ างประเทศ
( – – )
SE
International Community and International Law
ศ.
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบืองต้ น
( – – )
EC
Introductory Microeconomics
ศ.
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้ น
( – – )
EC
Introductory Macroeconomics
ร.
ความรู ้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
( – – )
PO271
Introduction to International Relations
2.1.1.2 วิชาบังคับในสาขา
วอจ.210
ความรู ้ พื นฐานเกียวกับวิเทศคดีศึกษา
( – – )
IAC210 Introduction to International Studies
วอจ.211 จีนในโลกสมัยใหม่
( – – )
IAC211 China and the Modern World
วอจ.221 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
( – – )
IAC221 The Historical Background of Modern Southeast Asian
วอจ.301
การแสวงหาความรู ้ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( – – )
IAC301 Knowledge Discovery in Humanities and Social Sciences
วอจ.320
อาเซี ยนในบริบทโลก
( – – )
IAC320
ASEAN in Global Context
วอจ.340
พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองอาเซียน
( – – )
IAC340 The Political Economy of ASEAN
วอจ.341 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองจีน
( – – )
IAC341 Political and Economic Development of China
วอจ.401 ระเบียบวิธีวิจัยพื นฐานทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
( – – )
IAC401 Research Methodology in Social science and Humanities
วอจ.420
อาเซียนกับจีน
( – – )
IAC420 ASEAN and China
2.1.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
1 หน่ วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 1 หน่ วยกิต และต้องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
หากนักศึกษาได้ตํากว่า C ต้ องลงเรียนในรายวิชาดังกล่ าวจนกว่าจะมีผลการสอบไล่ตามเงือนไขทีกําหนด จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
วอจ.230
การอ่ านและการเขียนเชิงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ( – – )
IAC230
Academic Reading and Writing in Humanities and Social Sciences
วอจ.231
การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
( – –)
IAC231
Research Writing in Humanities and Social Sciences
วอจ.330
การพูดสื อสารขั นสูง
( – – )

มคอ.
IAC330
วอจ.331
IAC331
วอจ.430
IAC430

Advanced Oral Communication
การสื อสารระหว่ างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
การแสดงออกเชิงศิลปะ และแรงบันดาลใจ
Artistic Expression and Inspiration

( – – )
( – – )

. .3 วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษารายวิชาจากกลุ ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึงรวม
จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
วอจ.263
ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( –
IAC263
Communicative Vietnamese
วอจ.264
ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( –
IAC264
Communicative Vietnamese
วอจ.363
ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( –
IAC363
Communicative Vietnamese
วอจ.364
ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( –
IAC364
Communicative Vietnamese
วอจ.273
ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( –
IAC273
Communicative Burmese
วอจ.274
ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( –
IAC274
Communicative Burmese
วอจ.373
ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( –
IAC373
Communicative Burmese
วอจ.374
ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( –
IAC374
Communicative Burmese
วอจ.283
ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( –
IAC283
Communicative Melayu
วอจ.284
ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( –
IAC284
Communicative Melayu
วอจ.383
ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( –
IAC383
Communicative Melayu
วอจ.384
ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( –
IAC384
Communicative Melayu
วอจ.293 ภาษาจีนเพือการสื อสาร
( –
IAC293
Communicative Chinese
วอจ.29
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
( –

12 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )
– )

มคอ.
IAC294
วอจ.393
IAC393

Communicative Chinese
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Communicative Chinese

วอจ.394
IAC394
วอจ.265
IAC265
วอจ.275
IAC275
วอจ.
IAC
วอจ.
IAC

ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Communicative Chinese
ภาษาไทยเพือการสือสาร
Communicative Thai
ภาษาไทยเพือการสือสาร
Communicative Thai
ภาษาไทยเพือการสือสาร
Communicative Thai
ภาษาไทยเพือการสือสาร
Communicative Thai

. .4
วอจ.226
IAC226
วอจ.216
IAC216
วอจ.316
IAC316
วอจ.3
IAC3
วอจ.
IAC
วอจ.336
IAC336
วอจ.337
IAC337
วอจ.338
IAC338
วอจ.339
IAC339
วอจ.417
IAC417

วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษารายวิชาทีโครงการกําหนด ไม่ น้อยกว่ า
อารยธรรมจีนเบืองต้ น
Introduction to Chinese Civilization
กลุ ่มชาติพันธุ ์ในอาเซียน
Ethnicity in ASEAN
จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
The Overseas Chinese in Southeast Asia
การท่ องเทียวในอาเซียน
Tourism in ASEAN
วิถีไทยกับบริบทโลก
Thai and Global Context
สังคมและวัฒนธรรมจีนร่ วมสมัย
Society and Culture in Contemporary China
จีนสมัยใหม่ ผ่านภาพยนตร์
Exploring Modern China Through Films
วรรณกรรมร่ วมสมัยอาเซียน
Contemporary ASEAN Literature
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ กับสื อในอาเซียน
Creative Industry and the media in ASEAN
สัมมนาประเด็นร่ วมสมัยในอาเซี ยน
Seminar Contemporary Issue in ASEAN

( – – )

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
2 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )

มคอ.
วอจ.446
IAC446
วอจ.447
IAC447

กลยุทธ์ ทางธุรกิจระหว่ างจีนกับอาเซียน
Sino-ASEAN Business in Strategies
รั ฐบาลจีนกับนโยบาย
Chinese Government and its Policies

( – – )
( – – )

) วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาทีเปิ ดสอนเป็ นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อย
กว่า หน่ วยกิต
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
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซี ยน-จีน)
นักศึกษาทีได้ ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตรสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน) ได้หน่วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่ น้อยกว่า ภาคการศึกษาปกติ
. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบตามหลักสูตรรวม หน่ วยกิต
. ได้ ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับในสาขาวิชา หน่ วยกิตตามเงือนไขวิชาบังคับในสาขา และต้ องสอบได้ ไม่ ตํากว่าระดับ
C ทุกรายวิชา
. . วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 12 หน่ วยกิต
. . วิชาเลือกในสาขา หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต

. . แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที

ภาคเรียนที

มคอ.
ท.
มธ.111
มธ.
มธ.
สษ.
มธ.
วอจ.2xx
รวม

การใช้ ภาษาไทย
ประเทศไทยในมิติทางประวัติ
ศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
ความรูพ้ ื นฐานทางปรัชญาและ
ศาสนา
สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

มธ.
มธ.

สั งคมกับเศรษฐกิจ
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

มธ.

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์

2 หน่ วยกิต

2 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

สษ.
อศ.201

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
บังคับเลือกภาษาระดับ

3 หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
สั งคมกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
วอจ.2xx บังคับเลือกภาษาระดับ
มธ.
รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อ
สั งคม

หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
วอจ. 21

ศ. 13
วอจ. 30

ร.271
วอจ. 10
วอจ. xx

ภาคเรียนที
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม่
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื องต้ น
การอ่ านและการเขียนเชิง
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์
แนวคิดทฤษฎีความสัมพั นธ์
ระหว่ างประเทศ
ความรู ้ พื นฐานเกียวกับวิเทศคดี
ศึกษา
บังคับเลือกภาษาระดับ 3
รวม

หน่ วยกิต

วอจ.

ภาคเรียนที
การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

วอจ.211
ศ. 14

จีนในโลกสมัยใหม่
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้ น

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

วอจ.301

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

วอจ. xx

การแสวงหาความรู้ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บังคับเลือกภาษาระดับ 4

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

วอจ.xxx

วิชาเลือก ( )

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที

วอจ.32

ภาคเรียนที
อาเซียนในบริบทโลก

หน่ วยกิต

วอจ. 41

ภาคเรียนที
พัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง

หน่ วยกิต

มคอ.
วอจ.340
วอจ.33

พัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง
อาเซียน
การพูดสื อสารขั นสูง

วอจ.xxx
วอจ.xxx

วิชาเลือก ( )
วิชาเลือก (3)
รวม

หน่ วยกิต

วอจ.420

จีน
จีนกับอาเซี ยน

หน่ วยกิต

วอจ.331

การสื อสารระหว่ างวัฒนธรรม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต

วอจ.xxx
วอจ.xxx

วิชาเลือก ( )
วิชาเลือก (5)
รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
วอจ.401
วอจ.430
วอจ.xxx
วอจ.xxx

ภาคเรียนที
ระเบียบวิธีวิจัยพื นฐานทาง
สั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
การแสดงออกเชิงศิ ลปะและแรง
บันดาลใจ
วิชาเลือก ( )
วิชาเลือก ( )
รวม

3 หน่ วยกิต

วอจ. xxx

ภาคเรียนที
วิชาเลือก ( )

หน่ วยกิต

วอจ.xxx

วิชาเลือก ( )

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

xx xxx
xx.xxx

วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี ( )
รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

มคอ.
. . คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4 )
TU110
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษ ย์
ตลอดจนให้ รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุนแรง สงครามและวิก ฤตต่ างๆ ของโลกเพื อที เราจะสามารถดํา เนิ นชีวิตต่ อไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ท่ ามกลางการเปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3 – 0 – 6 )
TU100
Civic Education
การเรี ยนรู ้ หลักการพืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of
Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2 – 0 – 4 )
Integrated Social Sciences
วิช าสหวิ ทยาการสั งคมศาสตร์ มุ ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั งคมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุษ ย์ โดยศึ ก ษากําเนิ ดของ
สั ง คมศาสตร์ กั บ โลกยุคสมั ย ใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิ ท ยาศาสตร์ การรับ เอากระบวนทั ศ น์
(Paradigm) ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบ ายปรากฏการณ์ ท างสั งคมศาสตร์ ศึ กษาถึ งศาสตร์ (Discipline) มโนทั ศน์
(Concept) และทฤษฎีต่า งๆ สํ า คัญๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุ ดอ่ อนของสั ง คมศาสตร์ ศึกษา
วิเคราะห์ ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่ างๆ โดยใช้ ความรู ้ และมุม มองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมอง
ปัญหานั นๆ ทั งในระดับปั จเจกบุคคลระดับกลุ ่ม ระดับมหภาคทางสั งคมระดับสั งคม ที เป็ นรั ฐชาติและระดับ สั งคมที
รวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2 – 0 – 4 )
TU130
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีป รั ชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ วิวัฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที มี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับ เศรษฐกิจ
สั งคม และสิ งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม
คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์

มคอ.
คณิตศาสตร์
มธ. 53
ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3 – 0 – 6 )
TU153
General Concepts of Computer
องค์ป ระกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แ วร์ ข้ อ มู ลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสาร
ข้ อมูล ระบบเครื อข่ าย อินเทอร์ เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ป ความ
ปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
หมวดภาษาไทย
ท.
ภาษาไทยเบืองต้ น
3 (3 – 0 – 6 )
TH160 Basic Thai
(สํ าหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ หรือทีได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย)
การใช้ ภาษาไทยด้านตัวอักษร เสี ยง คํา ความหมายของคํา ประโยค และฝึ กทักษะทั งสี คือฟั ง พูด อ่ าน เขียน
ท. 61
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3 – 0 – 6 )
Thai Usage
หลักและฝึ กทั กษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับ ใจความสํ าคัญ การ
ถ่ ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียนเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3 – 0 – 6 )
EL070
English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีมิได้คิดหน่ วยกิต(Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึ กษาในระดับ พื นฐานได้ (รายงานผลการศึ กษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับ
จํานวนหน่วยกิตทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบื องต้นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริ งทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
EL171

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( – – )
English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับ
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสู งขึ น

สษ.
EL172

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( – – )
English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

มคอ.
หลักสูตรระดับกลางสูง เพือส่ งเสริ มให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
มธ.
TU

สั งคมกับเศรษฐกิจ
( – – )
Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สังคม และเศรษฐกิจในฐานะทีวิชานี เป็ นการศึกษาทางด้ านสังคมศาสตร์ แล้ ว นํ าสู ่
การวิเคราะห์ วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจทีเกิดขึ นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้ นให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันทีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ

มธ. 11
TU111

ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3 – 0 – 6 )
Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั งแต่ อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่ งเน้ นประเด็นการ
สร้ างเอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวัตน์ “มีการศึกษานอก
สถานที"

มธ. 13
TU113

ความรู ้ พื นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3 – 0 – 6 )
Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีมี ความสํ าคัญต่ อมนุ ษย์ ในแง่ ทัศนคติ จริยธรรม และการดํารงชี วิตเพือให้ นักศึกษา
รู ้ จัก คิด วิเ คราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่า งมีห ลัก เกณฑ์ และสามารถประยุกต์ค วามรู ้ ความเข้ า ใจใน
การศึกษาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการดํารงชีวิตร่ วมกับผู ้อืนในสังคม
2) วิชาเฉพาะ

วิชาบังคับ
วิชาบังคับนอกสาขา
อศ.
SE

สั งคมกับกฎหมายระหว่ างประเทศ
( – – )
International Community and International Law
แนวคิดในการอยู ่ร่วมกัน ของประชาคมระหว่ างประเทศ ทีมาของกฎหมายระหว่ างประเทศ ความสั มพัน ธ์ ระหว่ าง
กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในสนธิสัญญา ตลอดจนความรับผิดชอบของรัฐ

ศ.213
EC213

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื องต้ น
3( – – )
Introductory Microeconomics
(สํ าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
แนวคิดและการประยุกต์ ใ ช้ ท ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เ กี ยวกั บ ปั ญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจ การทํ างานของกลไกราคา
อุปสงค์และอุป ทานของสิ นค้ า ทฤษฎีเ บืองต้ นเกียวกับ พฤติกรรมผู ้ บริ โภค พฤติกรรมการผลิต ต้ น ทุนการผลิต การ

มคอ.
กําหนดราคาสิ น ค้ าในตลาดที มีการแข่ ง ขัน สมบูรณ์ และไม่ ส มบู รณ์ รู ป แบบต่ างๆ เปรีย บเทียบประสิ ทธิ ภ าพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่ งขันสมบูรณ์และตลาดอืนๆ ทฤษฎีเบืองต้ น เกียวกับตลาด ปั จจัยการผลิต และ
ความล้มเหลวของตลาด
ศ.
EC

เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้ น
( – – )
Introductory Macroeconomics
(สํ าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
ความหมายและวิธีการศึ กษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปั ญหาในทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค การคํานวณรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีก ารกําหนดรายได้ ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุป สงค์ และอุป ทานของเงิ น ปั ญ หาการ
ว่ า งงาน ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อและเงิน ฝื ด นโยบายการเงิ น และการคลั ง ในการรั กษาเสถี ยรภาพของระบบเศรษฐกิ จ
ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลียน รวมถึงการนําดัชนีชีวัดเศรษฐกิจมหภาค
ไปใช้ ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ

ร.
PO

ความรู ้ เบื องต้นทางความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
3 (3 – 0 – )
Introduction to International Relations
พืนฐานของการเมือ งระหว่ า งประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้ างของระบบการระหว่ า งประเทศ ปั จจั ยทางด้ า น
การเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ทีมีผลต่ อแนวพฤติกรรมของรั ฐ เครื องมื อทีใช้ ใน
การดํา เนิ นความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างรั ฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่ วมมือระหว่ างประเทศในรูป ต่ างๆ เช่ น ระเบี ย บ
ปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหว่ างประเทศ อันเป็ นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว

วิชาบังคับในสาขา
วอจ.
ความรู้ พ ื นฐานเกียวกับวิเทศคดีศึกษา
( – – )
IAC210
Introduction to International Studies
ความรู ้เบืองต้ น เกียวกั บ วิ เ ทศคดี ศึกษาทั ง วัฒ ธรรมศึ กษา เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื องระหว่ างประเทศ การทู ตและ
กฎหมายระหว่างประเทศ การศึกษาภาวะสิ งแวดล้ อมโลก โดยใช้ แนวคิดโลกคดีศึกษาของโลกาภิวัตน์
วอจ.
IAC211

วอจ.
IAC221

วอจ.

จีนในโลกสมัยใหม่
( – – )
China and the Modern World
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทีสําคัญของประเทศจีน ตังแต่ปลายราชวงศ์ ชิงจนถึงปั จจุบัน บุคคลทีมีอิทธิพ ลต่ อจีน
สมัยใหม่ ผลกระทบจากตะวันตกทีมีต่อจีนและความสัมพันธ์ ระหว่ างจีนกับประเทศอืนๆ ในโลกสมัยใหม่
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
( – – )
The Historical Background of Modern Southeast Asian
ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่ อตั งอาเซี ยนโดยสั งเขป ผลกระทบจากสมัยอาณานิคมและสงคราม
เย็น กําเนิดและพัฒนาการของอาเซี ยนท่ ามกลางความสั มพันธ์ระหว่ า งรัฐชาติในเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้ ในบริ บท
แห่ งโลกาภิวัตน์
การแสวงหาความรู ้ ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

( – – )

มคอ.
IAC301

Knowledge Diversity in Humanities and Social Sciences
แนวคิดเรือง “ศาสตร์ ” ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสําคัญของความรู ้ กระบวนการแสวงหาความรู ้ และ
การใช้ ประโยชน์ จากความรู ้ ทั งในส่วนทีเหมือนและแตกต่างระหว่างมนุษ ยศาสตร์ กับสังคมศาสตร์

วอจ.
IAC320

อาเซี ยนในบริบทโลก
3 (3 – 0 – )
ASEAN in Global Context
นโยบายและการบริหารเชิงองค์ กร โครงสร้ างองค์ กร เสาหลักทั งสามคือ เศรษฐกิจ การเมืองและความมันคง และ
สั ง คมวั ฒ นธรรม กฎบั ต ร และบทบาทตลอดจนอํ านาจหน้ าที ต่ า งๆ ของอาเซี ยนในเชิ งลึ ก เงือนไขการพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลในฐานะองค์ กรหนึงของโลก

วอจ.
IAC340

พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองอาเซียน
( – – )
Political and Economic Development of ASEAN
พัฒนาการและพลวัตเศรษฐกิจและการเมืองจากอดีตถึงปั จจุบันและอนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียน

วอจ.
IAC341

พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองจีน
( – – )
Political and Economic Development of China
พัฒนาการทางเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อ งของจี น ตั งแต่ ปี
จนถึ งปั จ จุบั น การปฏิ รูป และปฏิ วั ติที เป็ น
ประสบการณ์ เฉพาะของจีน ความเปลียนแปลงและการทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง

วอจ.
IAC401

ระเบียบวิธีวิจัยพื นฐานทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
( – – )
Research Methodology in Social science and Humanities
ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยขั นพื นฐานทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ความเข้าใจและทั กษะ
ในการเขียนเค้ าโครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการนําเสนอรายงานการวิจัย
วอจ.
อาเซียนกับจีน
( – – )
IAC420
ASEAN and China
แนวคิดและหลักการ รวมถึงการวิเคราะห์ ประเด็นในการทําความเข้ าใจปฏิ สัมพัน ธ์ ระหว่ างอาเซี ยนกับ จีน จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน รูปแบบและลักษณะของปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลียนทางสั งคมและวัฒนธรรม
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
วอจ.230
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
( – – )
IAC230
Academic Reading and Writing in Humanities and Social Sciences
กลวิธีต่างๆ ในการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ โครงสร้ างและภาษาทีใช้ ในเอกสารเชิงวิชาการ การฝึ กฝน
ทักษะการเขียน โดยเน้ นรูปแบบในการเขียน ความกระชับของการเรียบเรียงเนื อหา
วอจ. 31
IAC231

การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
Research Writing in Humanities and Social Sciences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

( – – )

มคอ.
ทักษะการอ่าน และการเขียนผลงานเชิงวิชาการขั นสูง โดยเน้ นการอ้างอิง การเรียบเรียงเนื อหาและเอกสารหลักฐาน
รวมถึงกระบวนวิธีแสดงความคิดเห็น
วอจ.330
IAC330

การพูดสื อสารขั นสูง
Advanced Oral Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. และ สษ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธี กระบวนการ และการเตรียมพร้ อมสําหรับการอภิปรายและนําเสนอปากเปล่า

( – – )

วอจ.331
IAC331

การสื อสารระหว่ างวัฒนธรรม
( – – )
Intercultural Communication
ลักษณะและปัญหาของการสื อสารระหว่ างวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่ างภาษาและวัฒนธรรมในการสื อสาร

วอจ.430
IAC430

การแสดงออกเชิงศิ ลปะ และแรงบันดาลใจ
Artistic Expression and Inspiration
การแสดงออกของศิ ลปะแบบต่ างๆ พัฒนาการของสุ นทรียศาสตร์ แรงบันดาลใจ และการสร้ างสรรค์

( – – )

วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ
วอจ.
IAC263

ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Vietnamese
ตัวอักษร การเขียน คําศัพท์ และไวยากรณ์ ขันพื นฐาน ฝึ กฝนทักษะการ ฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน

วอจ.
IAC264

ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Vietnamese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 263 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟังผ่ านสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวัน การอ่ านและการเขียนประโยคขั นพื นฐาน คําศัพ ท์ และ
ไวยากรณ์ โดยเน้ นการออกเสียงทีถูกต้อง

วอจ.
IAC363

ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Vietnamese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 264 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟั ง การอ่ านและการเขียนย่อ หน้ าขนาดสั น โดยเน้ น สถานการณ์ ในชีวิต ประจําวัน และเหตุก ารณ์

ปัจจุบัน
วอจ.
IAC364

ภาษาเวียดนามเพือการสือสาร
Communcative Vietnamese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 363 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

( – – )

มคอ.
ทักษะการสือสารภาษาเวียดนาม การอ่ านบทความขนาดสั นและการเขียนทีเน้ น โครงสร้ างไวยากรณ์ ทีซั บซ้ อนและ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
วอจ.
IAC273

ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Burmese
ตัวอักษร การเขียน คําศัพท์ และไวยากรณ์ ขันพื นฐาน ฝึ กฝนทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน

วอจ.
IAC274

ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Burmese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 273 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟังผ่ านสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวัน การอ่ านและการเขียนประโยคขั นพื นฐาน คําศัพ ท์ และ
ไวยากรณ์ โดยเน้ นการออกเสียงทีถูกต้อง

วอจ.
IAC373

ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Burmese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 274 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟั ง การอ่ านและการเขียนย่อ หน้ าขนาดสั น โดยเน้ นสถานการณ์ ในชีวิต ประจําวัน และเหตุก ารณ์

ปัจจุบัน
วอจ.
IAC374

วอจ.
IAC283

ภาษาพม่ าเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Burmese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 373 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการสื อสารภาษาพม่ า การอ่า นบทความขนาดสั นและการเขียนที เน้ นโครงสร้ า งไวยากรณ์ ทีซั บซ้ อนและ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Melayu
ตัวอักษร การเขียน คําศัพท์ และไวยากรณ์ ขันพื นฐาน ฝึ กฝนทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน

วอจ.
IAC284

ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Melayu
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 283 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟังผ่ านสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวัน การอ่ านและการเขียนประโยคขั นพื นฐาน คําศัพ ท์ และ
ไวยากรณ์ โดยเน้ นการออกเสียงทีถูกต้อง

วอจ.
IAC383

ภาษามลายูเพือการสื อสาร
Communcative Melayu
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 283 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

( – – )

มคอ.
การพูดและการฟั ง การอ่ านและการเขียนย่อ หน้ าขนาดสั น โดยเน้ นสถานการณ์ ในชีวิต ประจําวัน และเหตุก ารณ์
ปัจจุบัน
วอจ.
IAC384

ภาษามลายูเพือการสื อสาร
( – – )
Communcative Melayu
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 383 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการสื อสารภาษามลายู การอ่ านบทความขนาดสั นและการเขี ยนที เน้ นโครงสร้ างไวยากรณ์ ที ซั บซ้ อนและ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม

วอจ.
IAC293

ภาษาจีนเพือการสือสาร
Communcative Chinese
ระบบการออกเสี ยงในภาษาจีนทีเป็ นมาตรฐาน ตัวอักษรจีน

( – – )
ตัว คําศัพท์ และไวยากรณ์ ขั นพื นฐาน

วอจ.
IAC294

ภาษาจีนเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 293 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ตัวอักษรจีน ตัว การพูดและการฟั งผ่ านสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวัน การอ่ า นและการเขีย นประโยคขั น
พืนฐาน คําศัพท์ และไวยากรณ์ โดยเน้ นการออกเสียงทีถูกต้อง

วอจ.
IAC393

ภาษาจีนเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 294 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การพูดและการฟั ง การอ่ านและการเขียนย่อ หน้ าขนาดสั น โดยเน้ นสถานการณ์ ในชีวิต ประจําวัน และเหตุก ารณ์

ปัจจุบัน
วอจ.
IAC394

ภาษาจีนเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 393 หรือได้รับอนุมัตจิ ากผู ้ บรรยาย
ทักษะการสือสารภาษาจีน การอ่ านบทความขนาดสั นและการเขียนทีเน้ นโครงสร้ างไวยากรณ์ ทีซั บซ้ อนและประเด็น
ทางสั งคมและวัฒนธรรม

วอจ.
IAC265

ภาษาไทยเพือการสือสาร
Communcative Thai

( – – )

มคอ.
การฟั ง การพูด คําศัพท์ และสํานวนภาษาไทยทีใช้ ในการสื อสารในชี วิตประจําวัน สามารถตอบคําถามและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด
วอจ.
IAC275

ภาษาไทยเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 265 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การฟั งและการพูดภาษาไทยในระดับทีสูงขึ น สามารถฟังและเข้ าใจเรืองประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถจับประเด็น
สํ าคัญจากการฟัง และแสดงความคิดเห็นได้

วอจ.
IAC365

ภาษาไทยเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 275 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การอ่านและการเขียนภาษาไทยด้ วยประโยคทีไม่ ซั บซ้ อนมากสามารถสรุป เรื องจากการอ่ านตลอดจนเขียนย่ อหน้ า
เพือสื อความรู ้ ความคิดได้

วอจ.
IAC375

ภาษาไทยเพือการสือสาร
( – – )
Communcative Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 365 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ทักษะการสือสารภาษาไทย การอ่ านบทความขนาดสั นและการเขียนทีเน้ นโครงสร้ างไวยากรณ์ ทีซั บซ้ อนและประเด็น
ทางสั งคมและวัฒนธรรม

วิชาเลือก
วอจ.216
IAC216

กลุ ่มชาติพ ันธุ ์ในอาเซียน
( – – )
Ethnicity in ASEAN
ประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตและความเชือ รูปแบบทางสังคม การอพยพข้ ามถินฐาน ตลอดจนการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุต่์ างๆ ในอาเซียน

วอจ.226
IAC226

อารยธรรมจีนเบืองต้ น
( – – )
Introduction to Chinese Civilization
ความเป็ นมาของจีนจากยุคโบราณถึงต้ นราชวงศ์ ชิง โดยเน้ นประเด็นพัฒนาการทางการเมือง สังคมและภูมิปัญญา
ปรัชญาทีสํ าคัญและสํานักคิดทางการเมืองของจีน ตลอดจนลักษณะของจีนในแต่ละราชวงศ์

วอจ.316
IAC316

จีนโพ้นทะเลในอาเซียน
( – – )
The Overseas Chinese in ASEAN
ชุมชนจีนโพ้นทะเลต่ างๆ ในอาเซี ยน ความเป็ นจีน ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรมและเครือข่ าย
ทุนข้ามชาติของและธุรกิจจีนโพ้นทะเล

มคอ.
วอจ.317
IAC317

การท่ องเทียวในอาเซียน
( – – )
Tourism in ASEAN
พัฒนาการการจัดการการท่องเทียว รูปแบบการท่องเทียว และผลกระทบของการท่ องเทียวต่อชุมชนของประเทศ
ต่ างๆ ในอาเซียน

วอจ.327
IAC327

วิถีไทยกับบริบทโลก
( – – )
Thai and Global Context
ความรูเ้ กียวกับวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของชาวไทยกับบริบทโลกตลอดจนความเปลียนแปลงทีเกิดขึ น

วอจ.336
IAC336

สั งคมและวัฒนธรรมจีนร่ วมสมัย
( – – )
Society and Culture in Contemporary China
สั งคมและวัฒนธรรมของชนชั นนําและชาวบ้ านจีนร่ วมสมัย ขบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทั งในด้าน
บริโภคนิยมและสตรีนิยม

วอจ.337
IAC337

จีนสมัยใหม่ ผ่านภาพยนตร์
( – – )
Exploring Modern China Through Films
การวิเคราะห์จีนสมัยใหม่ ผ่านภาพยนต์ภาษาจีนจากจีนแผ่ นดินใหญ่ ฮ่ องกงและไต้ หวัน โดยเน้ นทีนัยสํ าคัญที
สะท้ อนสภาพสั งคม วัฒนธรรม ความคิดทางการเมืองจีน

วอจ.338
IAC338

วรรณกรรมร่ วมสมัยอาเซียน
( – – )
Contemporary ASEAN Literature
วรรณกรรมร่ วมสมัยทีได้ รับการคัดสรรจากประเทศต่ างๆ ในอาเซียนทั งนวนิยาย เรืองสั น และบทกลอน

วอจ.3
IAC3

อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ กับสื อในอาเซียน
Creative Industry and the media in ASEAN
สื อมวลชนกับอุตสาหกรรมการสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมสมัยนิยมและการแพร่ กระจายในอาเซียน

( – – )

วอจ.417
IAC417

สั มมนาประเด็นร่ วมสมัยในอาเซี ยน
Seminar Contemporary Issue in ASEAN
หัวข้ อเฉพาะทีสนใจเกียวกับอาเซียน

( – – )

วอจ.446
IAC446

กลยุทธ์ ทางธุรกิจระหว่ างจีนกับอาเซียน
( – – )
Sino-ASEAN Business in Strategies
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการดําเนินกลยุทธ์ของกลุ ่มประเทศอาเซียนทีตอบสนอง

ต่อจีน

มคอ.
วอจ.447
IAC447

รั ฐบาลจีนกับนโยบาย
( – – )
Chinese Government and Policies
การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ การเมืองของจีน พลวัตทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการเมือง การเปลียนแปลงไปสู ่ ความเป็ น
สมัยใหม่ ของระบบการเมืองและนโยบายของจีนตั งแต่ ปี
จนถึงปัจจุบัน

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) วิชาศึกษาทัวไป
วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
Humanities
TU110
Integrated Humanities
2 (2 – 0 – 4)
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
TU100
Civic Education
3 (3 – 0 – 6)
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.
TU120

Integrated Social Sciences
2 (2 – 0 – 4)
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.

Science and Technology
TU130
Integrated Sciences and Technology
2 (2 – 0 – 4)
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

มคอ.
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
TU153
General Concepts of Computer
3 (3 – 0 – 6)
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.
Languages
Thai
TH160
Basic Thai
3 (3 – 0 – 6)
(For foreign students or allowed by Thai Department)
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences. It also provides the four basic skills:
Listening, speaking, reading and writing.
TH161

English
EL070

Thai Usage
3 (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.

English Course 1
(3 – 0 – 6)
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.

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.

EL

English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement

( – – )

มคอ.
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.
วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
TU124
Society and Economy
3 (3 – 0 – 6)
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social and economic
evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and institutions on the social
and economic system.

TU111

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
3 (3 – 0 – 6)
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of
Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the
development of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are obligatory)

TU113

Fundamentals of Philosophy and Religion
3 (3 – 0 – 6)
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes,
morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in
order that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.
2) วิชาเฉพาะ

วิชาบังคับ
วิชาบังคับนอกสาขา
SE2
International Community and International Law
3 (3 – 0 – 6)
International and regional coexistence. Sources of International Law. Relationship between international and
external Law. Conventions and state responsibility.
EC213

Introductory Microeconomics
3( – – )
(For students who are not Economics majors)
Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price
mechanisms, the supply and demand of goods and services, basic theories of consumer behavior, production
and costs, and price determination in perfect and imperfect competitive markets. Comparing market
performances in resource allocation, basic theories of factor market and market failures.

EC

Introductory Macroeconomics
(For students who are not Economics majors)

( – – )

มคอ.
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and problems in
the context of Macroeconomics; determination of national income; money markets, supply of and demand
for money; Macroeconomic problems including unemployment, inflation, and deflation, fiscal and monetary
policies used for economic stabilization; the balance of payments; foreign exchange market and exchange
rate determination; application of economic indicators to analyze economic situations.

PO

Introduction to International Relations
3 (3 – 0 – )
Foundations of international politics; the nature and structure of international relations; political, military,
economic, social and cultural factors as well as ideologies which impact on state behaviour; development of
international cooperation in its different forms, such as practice regulations, laws and international
institutions resulting from and affecting the above factors.

วิชาบังคับในสาขา
IAC210
Introduction to International Studies
3 (3 – 0 – )
A comprehensive introduction to international studies, an interdisciplinary approach which includes
various fields of study, e.g., cultural studies, international political – economy diplomacy and international
law, or environmental study of the Earth , within the concepts of global studies of globalization.
IAC211

China and the Modern World
( – – )
A comprehensive study of China from late imperial Qing to present, with attention to the major historical
developments, influential personalities in modern China, the impact of the west on China, and relationships
between China and other countries in the modern world.

IAC221

The Historical Background of Modern Southeast Asian
( – – )
A concise historical background of Southeast Asia before the founding of ASEAN, consequences of the
colonial era and the Cold War, birth and development of ASEAN amidst the relations of Southeast Asian
nation – states within the context of globalization.

IAC301

Knowledge Diversity in Humanities and Social Sciences
( – – )
Concepts of “science” in Humanities and Social Sciences, importance of knowledge, knowledge discovering
process, and utilization of knowledge, both within the similarities and difference between Humanities and
Social Sciences.

IAC320

ASEAN in Global Context

( – – )

มคอ.
ASEAN in its policy and organizational management, the structure of organization, the three pillars of
organization, ASEAN charter, and its roles and missions in dept. A study of ASEAN as a past of World
Organisation, conditions for capability development in world competition.

IAC340

Political and Economic Development of ASEAN
( – – )
ASEAN in the development and dynamics of political and economies from past to present, trends of political
and economic in the near future

IAC341

Political and Economic Development of China
( – – )
An introduction to the development of China's economy, society and politics since
to present; China's
particular revolution and reform experience, economic, social and political changes, and reviews of policies.

IAC401

Research Methodology in Social Science and Humanities
( – – )
Basic research methods in Humanities and Social science, understanding and skills in writing research
proposal, collecting data, information analysis, and presenting research report.

IAC420

ASEAN and China
( – – )
Multidisciplinary and topical approaches to understanding the interactions between China and ASEAN
from past to present; patterns and characteristics of such interactions, social and cultural exchanges.

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
IAC230

Academic Reading and Writing in Humanities and Social Science
( – – )
Strategic used in reading academic texts in the field of social science; analysis of academic text structure and
language used in academic texts; skills of writing exposition, with emphases on the precision of presentation
and organization of content

IAC231

Research Writing in Humanities and Social Science
Prerequisite :Have earned credit of IAC / Instructor Approval
Introduction to the writing of research papers with emphases on the use of secondary sources,
documentation and organization of material, and on argumentative methods

( – – )

IAC330

Advanced Oral Communication
Prerequisite : Have taken EL 171 and EL 172/ Instructor Approval
Techniques, processes and preparation of discussion and oral presentation

( – – )

มคอ.

IAC331

Intercultural Communication
( – – )
Nature and problems of intercultural communication, and the role of differences of languages and cultures
in communication

IAC430

Artistic Expression and Inspiration
( – – )
Exploration of various forms of art and of their artistic expressions; and development of aesthetics,
inspiration and creativity

วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ
IAC263
Communicative Vietnamese
( – – )
Alphabets, letters, vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking skills for
everyday life.
IAC264

Communicative Vietnamese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC263/ Instructor Approval
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic sentences; vocabulary
and grammar; emphasis on correct pronunciation.

IAC363

Communicative Vietnamese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC264/ Instructor Approval
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday life situations
and current affairs.

IAC364

Communicative Vietnamese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC363/ Instructor Approval
Communicative skills in Vietnamese; reading short passages and writing with emphases on complex
grammatical structures and on social and cultural issues.

IAC273

Communicative Burmese
( – – )
Alphabets, letters, vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking skills for
everyday life.

IAC274

Communicative Burmese
Prerequisite : Have earned credit of IAC273/ Instructor Approval

( – – )

มคอ.
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic sentences; vocabulary
and grammar; emphasis on correct pronunciation.
IAC373

Communicative Burmese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC274/ Instructor Approval
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday life situations
and current affairs.

IAC374

Communicative Burmese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC373/ Instructor Approval
Communicative skills in Burmese; reading short passages and writing with emphases on complex
grammatical structures and on social and cultural issues.

IAC283

Communicative Melayu
( – – )
Alphabets, letters,vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking skills for
everyday life.

IAC284

Communicative Melayu
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC283/ Instructor Approval
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic sentences; vocabulary
and grammar; emphasis on correct pronunciation.

IAC383

Communicative Melayu
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC284/ Instructor Approval
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday life situations
and current affairs.

IAC384

Communicative Melayu
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC383/ Instructor Approval
Communicative skills in Burmese; reading short passages and writing with emphases on complex
grammatical structures and on social and cultural issues.

IAC293

Communicative Chinese
( – – )
Sound system of standard Chinese; Chinese characters; vocabulary and fundamental grammar.
Communicative Chinese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC293/ Instructor Approval

IAC294

มคอ.
Chinese characters; listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic
sentences; vocabulary and grammar; emphasis on correct pronunciation.
IAC393

Communicative Chinese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC294/ Instructor Approval
Listening, speaking, reading and writing with emphasis on conversational patterns and idiomatic expression
used in everyday life.

IAC394

Communicative Chinese
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC393/ Instructor Approval
Communicative skills in Chinese; reading short passages and writing with emphases on complex
grammatical structures and on social and cultural issues.

IAC265

Communicative Thai
( – – )
Listening, speaking, using vocabulary and Thai proverbs in everyday life situations; answering questions
and conveying experience, knowledge thoughts properly.

IAC275

Communicative Thai
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC265/ Instructor Approval
Listening and speaking in upper level; listening and understanding various situations as well as briefing core
idea and expressing opinion.

IAC

Communicative Thai
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC275/ Instructor Approval
Reading and writing basic sentences in Thai; summarizing of texts; writing short paragraphs to convey
knowledge and idea.

IAC

Communicative Thai
( – – )
Prerequisite : Have earned credit of IAC365/ Instructor Approval
Communicative skills in Thai; reading short passages and writing with emphases on complex grammatical
structures and on social and cultural issues.

วิชาเลือก
IAC216

Ethnicity in ASEAN
( – – )
Ethnic groups in ASEAN in their historical background, ways of life and beliefs, social conditions,
diasporas, as well as the intermix of their cultures.

มคอ.
IAC226

Introduction to Chinese Civilization
( – – )
An introduction to traditional China from ancient times to early Qing dynasty, with focus on the political,
social and intellectual developments, the main Chinese philosophy and its political thought; the
characteristics of each Chinese imperial dynasty.

IAC316

The Overseas Chinese in ASEAN
( – – )
A survey of life and experience in various Chinese communities in ASEAN to examine the meanings of
Chineseness, within the political, social, economic and cultural contexts of this region; the transnational
network of overseas Chinese capital and enterprise.

IAC317

Tourism in ASEAN
( – – )
ASEAN in the development of tourism management, forms of tourism, and the effects of tourism industry
on the local communities

IAC327

Thai and Global Context
Introduction to Thai culture and way of life including ongoing changes in global changes

IAC336

Society and Culture in Contemporary China
( – – )
Exploration of social and cultural aspects in contemporary China; elite culture, popular culture, new
social/cultural movements, consumerism and feminism; the analysis of representative Chinese-language
films.

IAC337

Exploring Modern China Through Films
( – – )
Exploration of modern China through the analysis of representative Chinese-language films from mainland
China, Hong Kong and Taiwan, with attention to the aesthetic response of film to China’s social culture and
political thought.

IAC338

Contemporary ASEAN Literature
( – – )
Selected pieces of important classic and modern literature which influences a change in the region, and
reflected the picture of social-cultural conditions of ASEAN countries
Creative Industry and the media in ASEAN
3 (3 – 0 – 6)
The Media, Creative Industry and Popular Culture and Its difusion in ASEAN

IAC3

( – – )

IAC417

Seminar Contemporary Issue in ASEAN
Selected issues of contemporary concerning ASEAN

( – – )

IAC446

Sino-ASEAN Business in Strategies

( – – )

มคอ.
Business strategies inplementeal by China and ASEAN counterparts
IAC 447

Chinese Government and its Policies
( – – )
Examination of China's political history, its dynamic economic and social changes, its lasting political
culture, its enduring struggle for modernization, the system of Chinese government and its policies since
to present.

4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกําหนดเกืยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.3 ช่ วงเวลา
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ วยการศึ กษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่อหนึงหน่ วยกิตดังต่ อไปนี

(พร้ อมฉบับ

มคอ.
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

F
.

. การวัดผลการศึกษา รายวิชาบังคับและวิชาบังคับภาษาอังกฤษต้ องสอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึ กษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู ้ แต่ ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่ น ทวนสอบจากคะแนนสอบ
จากงานทีมอบหมาย โดยมีกระบวนการแต่ ละรายวิชาอาจแตกต่างกันขึ นอยู ่กับลักษณะของแต่ ละวิชา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตราฐานการเรียนรู ้ ของนักศึกษาหลังจากสํ าเร็จการศึกษา เพือนํามาปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี
1. การประเมินการได้งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต โดยจัดทําแบบสอบถามไปยั งบัณฑิต
2. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู ้ใช้ บัณฑิต โดยจัดทําแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู ้ ส่งไปยั งผู ้ ใช้
บัณฑิต เพือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
3. ความเห็นจากผู ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเ ศษ ทีมาประเมินหลักสูตร ต่ อความพร้ อมของนักศึกษา
ในการเรียน และคุณสมบัติอืนๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรียนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ ของนักศึกษา
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ตํากว่ า 129 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3. ต้ องสอบไล่วิชาบังคับได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
. ต้องสอบไล่ ได้รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษไม่ ตํากว่า C ทุกรายวิชา
3. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

