มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต/คณะศิลปศาสตร์/ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก/
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25400051100088
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in German
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (German)
ชื่อย่อ B.A. (German)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนภาษาเยอรมัน
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักแปล / ล่าม
8.4 งานในกระทรวงการต่างประเทศ
8.5 เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ / องค์กรระหว่างประเทศ / องค์กรที่ใช้ภาษาเยอรมัน
8.6 พนักงานบริษัทเอกชน
8.7 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานสายการบิน
8.8 งานในสายงานการท่องเที่ยว
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและบทบาทของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการ
เป็นผู้นาของเศรษฐกิจโลก
- ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะประเทศที่เป็นแหล่งความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
สาคัญ ทั้งในสายเทคโนโลยี การเมืองการปกครอง กฎหมายและการศาลยุติธรรม การอนุรักษ์โบราณสถาน
และการพิพิธภัณฑ์
- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะประเทศที่มีบทบาทสาคัญในสหภาพยุโรปและสังคมโลกใน
ปัจจุบัน
- สหภาพยุโรปและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในฐานะประเทศที่ให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่
หลากหลายแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวไทย
- การเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ข องการเรีย นการสอนภาษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรมเยอรมัน และการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาเยอรมันมุ่งพัฒ นาหลักสูตรเพื่อ ผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นสายวิชาที่มีองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และความรู้เฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคมและวัฒ นธรรม ภาษาและวรรณกรรม การแปล ธุรกิจ และการ
ท่องเที่ยว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
- การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
- การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ของทั้งอาจารย์และผู้เรียน
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 101 โลก, อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ. 109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
อ. 211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 231 การเขียน เชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ย. 111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
ย. 112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
ย. 171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
ย. 172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาที่อนุญาตให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะมีการวางแผนเพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
กับนักศึกษาเหล่านั้น
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การศึกษาภาษาต่างประเทศในลักษณะของการศึกษาข้ามวัฒ นธรรม เพื่อให้เข้าถึงภูมิปัญญา
วัฒนธรรม วิถีชีวิต วีธีคิดของชนชาติที่มีความเจริญทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันเป็นที่มา
ขององค์ความรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกและสังคม อัน
นาไปสู่ความสามารถในการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคิด วิเคราะห์
และบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ความสาคัญ
ความสาคัญของการศึกษาภาษา วรรณกรรม และวัฒ นธรรมเยอรมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
หลัก 3 ประการ คือ
1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่มีบทบาทสาคัญในสหภาพยุโรป
2) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศที่ใช้ภ าษาเยอรมันเป็นภาษาทางการ อัน
ได้แก่ สมาพั น ธรั ฐสวิส และสาธารณรั ฐออสเตรีย ล้ ว นเป็ นประเทศที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ ความเจริญ ทาง
วัฒ นธรรมสื บ ทอดยาวนาน เป็ น ผู้ น าในการอนุ รักษ์ ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม และเป็ นผู้ นาทาง
ความคิด ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่มีระบบการเมือง การ
ปกครองที่มั่นคง มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การเงินการคลัง และอุตสาหกรรมในระดับต้นของ
สังคมโลก รวมถึงมีระบบการประกันสังคมที่ดีเยี่ยม ทั้งหมดนี้จัดเป็นองค์ความรู้ที่สมควรแก่การศึกษาและ
นามาปรับใช้กับสังคมไทย
3) ภาษาเยอรมันเป็นหนึ่งในภาษาทางการและภาษาใช้งานของสหภาพยุโรปและเป็นภาษาที่มี
ผู้ ใช้ มากที่สุ ดในสหภาพยุ โรป การมีความรู้ความเข้าใจภาษา สั งคม และวัฒ นธรรมเยอรมัน จึงจัด เป็ น
เครื่องมือในการสื่อสารกับผู้คนในกลุ่มประเทศที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสาคัญในสังคมโลก
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการค้า การต่างประเทศ และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ นอกจากนั้น
ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการเข้ า ถึ งองค์ ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย ในด้ า นเทคโนโลยี การแพทย์ รั ฐ ศาสตร์
นิติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศิลปะและดนตรี สิ่งแวดล้อม และในด้านอื่นๆ อีกหลายสาขา
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
3) มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4) มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองได้
5) มีความรู้และความเข้าใจความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
6) มีความรู้คู่คุณธรรม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา 1 ภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้ อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ในปี ก ารศึ ก ษาที่ 3 สาขาวิ ช าอาจจะเปิ ด สอนภาคฤดู ร้อ น ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
2. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสายภาษาต่างประเทศ เลือกเรียนภาษาเยอรมัน
หรือเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือผ่านการสอบวัด
ระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยุโรปในระดับ A2
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดาเนินตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง
หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
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 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน
พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
100
หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก
82
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาในสาขา
70
หน่วยกิต
2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา
46
หน่วยกิต
2.1.1.2) วิชาบังคับเลือกในสาขา 9
หน่วยกิต
2.1.1.3) วิชาเลือกในสาขา
15
หน่วยกิต
2.1.2) วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่วยกิต
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
โครงสร้างรหัสรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมี
ความหมายดังนี้
อักษรย่อ ย. / GR
หมายถึง อักษรย่อของวิชาภาษาเยอรมัน
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ตัวเลข มีความหมายดังนี้
เลขหลักที่ 1
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขหลักที่ 2
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักที่ 3
เลข 1-5
เลข 6-7
เลข 8-9

หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
หมายถึง กลุ่มวิชา/หมวดวิชา
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเยอรมันด้านสังคมศาสตร์
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสี่ทักษะ
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการฟัง-การพูด
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการอ่าน-การเขียน
หมายถึง วิชาในด้านวรรณกรรม
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านภาษาศาสตร์และการใช้ภาษา
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านอาชีพ
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านการแปล
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ การฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติ
หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
หมายถึง วิชาเลือก

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หน่วยกิต
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
มธ.100
พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100
Civic Engagement
หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.102
ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
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TU102
Social Life Skills
มธ.108
การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108
Self-Development and Management
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.103
ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103
Life and Sustainability
มธ.107
ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107
Digital Skill and Problem Solving
หมวดภาษา บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
มธ.050
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
0 (3-0-6)
TU050
English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
มธ.104
การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104
Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105
Communication Skills in English
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.101
โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101
Thailand , ASEAN and the World
มธ.106
ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106
Creativity and Communication
มธ.109
นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109
Innovation and Entrepreneurial Mindset
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ จานวน 9 หน่วยกิต
ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
2. เลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ จากวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จานวน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิชา จ. 200 จิตวิทยาทั่วไป และวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ จากวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท. 202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH 202 Reading Proficiency Development
ท. 203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
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TH 203 Basic Critical Reading
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
มธ. 113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
TU 115 Man and his Literary Creativity
มธ. 116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
TU 117 Development of the Modern World
มธ. 121 มนุษย์กับสังคม
TU 121 Man and Society
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
TU 122 Law in Everyday Life
มธ. 124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
มธ. 131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
TU 131 Man and Physical Science
มธ. 142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
TU 142 Man and Biological Science
มธ. 143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
TU 143 Man and Environment
มธ. 151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
อซ. 125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
AS 125 Introduction to ASEAN
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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CH172 Chinese 2
ภาษาฝรั่งเศส
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR070 Elementary French
ไม่นับหน่วยกิต
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4)
FR171 French 1
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-4)
FR172 French 2
ภาษาญีป่ ุ่น
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1
3 (3-0-6)
JP171 Japanese for Beginners 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2
3 (3-0-6)
JP172 Japanese for Beginners 2
ภาษารัสเซีย
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4)
RS171 Russian 1
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4)
RS172 Russian 2
ภาษาเยอรมัน
- สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR171 German 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR172 German 2
- สาหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับ
อนุมัติจากสาขาวิชา
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GR112 Fundamental German 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4)
SP171 Spanish I
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
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ภาษาเกาหลี
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
AS171 Korean 1
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
AS172 Korean 2
ภาษาเขมร
อซ.173 ภาษาเขมร 1
AS173 Khmer 1
อซ.174 ภาษาเขมร 2
AS174 Khmer 2
ภาษาพม่า
อซ.175 ภาษาพม่า 1
AS175 Burmese 1
อซ.176 ภาษาพม่า 2
AS176 Burmese 2
ภาษามลายู
อซ.177 ภาษามลายู 1
AS177 Malay 1
อซ.178 ภาษามลายู 2
AS178 Malay 2
ภาษาเวียดนาม
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
AS179 Vietnamese 1
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
AS180 Vietnamese 2
ภาษาลาว
อซ.181 ภาษาลาว 1
AS181 Lao 1
อซ.182 ภาษาลาว 2
AS182 Lao 2
ภาษาอินโดนีเซีย
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
AS183 Indonesian 1

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

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

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

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

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

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

3 (3-0-6)
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อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
AS184 Indonesian 2
หมายเหตุ ไม่นับรวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1 และ ภต.172
ภาษาต่างประเทศ 2
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาที่ต่างจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
2. นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาเยอรมั น จะต้ อ งศึ ก ษาภาษาเยอรมั น ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว หรือเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9
เดือน หรือผ่านการสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยุโรปในระดับ A2
และต้ อ งศึ ก ษาวิช าพื้ น ฐานภาษาเยอรมัน 2 วิช า ได้แ ก่ ย. 111 ภาษาเยอรมั น พื้ น ฐาน 1 และ ย. 112
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ในปีแรกที่เข้าศึกษา ผู้ที่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาแล้วในกรณีอื่น อาจได้รับการ
ยกเว้น โดยผ่านการทดสอบจัดระดับความรู้ หากนักศึกษามีความรู้เกินระดับ ย. 111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
หรือ ย. 112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานภาษาเยอรมันนั้น ๆ 3
หรือ 6 หน่วยกิต แล้วแต่กรณี โดยนักศึกษาจะต้องนาหน่วยกิตที่ขาดไปจากวิชาที่ได้รับยกเว้นไปศึกษาวิชาใด
ก็ได้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หากปรากฏว่านักศึกษาผู้ใดมีความรู้ภาษาเยอรมันสูงกว่ าระดับที่จดทะเบียนศึกษาอยู่ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันมีสิทธิจะให้นักศึกษาถอนรายวิชานั้น
3. สาหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศนักศึกษาต้องศึกษาเป็นคู่ทั้งตัว
1 และตัว 2 ในภาษาเดียวกัน จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ได้

2. วิชาเฉพาะ
100 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก
82
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
70
หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับในสาขา
46
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา 16 รายวิชา รวม 46 หน่วยกิตและต้อง
สอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ากว่า 2.00 ได้แก่
ย. 211
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
3 (2-3-4)
GR 211
Intermediate German 1
ย. 212
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
3 (2-3-4)
GR 212
Intermediate German 2
ย. 231
การอ่านภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 231
Reading in German 1
ย. 232
การเขียนภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 232
Writing in German 1
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ย. 251
GR 251
ย. 271
GR 271
ย. 272
GR 272
ย. 311
GR 311
ย. 331
GR 331
ย. 332
GR 332
ย. 341
GR 341
ย. 351
GR 351
ย. 371
GR 371
ย. 441
GR 441
ย. 491
GR 491
ย. 492
GR 492

ภาษาศาสตร์เยอรมันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to German Linguistics
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
History of German Culture 1
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
History of German Culture 2
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
3 (2-3-4)
Intermediate German 3
การอ่านภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
Reading in German 2
การเขียนภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
Writing in German 2
การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน
3 (3-0-6)
Reading German Literature
วากยสัมพันธ์เยอรมัน
3 (3-0-6)
German Syntax
สัมมนา: มองเยอรมนีผ่านอดีต
3 (3-0-6)
Seminar: Germany through a Historical Lens
สัมมนา: วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Seminar: Modern German Literature
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)
Independent Study
การฝึกงานระยะสั้น
1
Short-Term Internship
(ฝึกงานไม่ต่ากว่า 45 ชั่วโมง)

2.1.1.2 วิชาบังคับเลือกในสาขา
9
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษากลุ่มวิชาบังคับเลือกในสาขา (เฉพาะทาง) 1 กลุ่ม จานวน
3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่
ย. 366
ภาษาเยอรมันธุรกิจ
3 (3-0-6)
GR 366
Business German
ย. 367
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
GR 367
German for Tourism
ย. 466
ภาษาเยอรมันเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
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GR 466
(2) กลุ่มวัฒนธรรม ได้แก่
ย. 376
GR 376
ย. 377
GR 377
ย. 476
GR 476
(3) กลุ่มการแปล ได้แก่
ย. 386
GR 386
ย. 387
GR 387
ย. 486
GR 486

German for Hotel Industry

ศิลปะและสถาปัตยกรรมเยอรมัน
German Arts and Architecture
วัฒนธรรมเยอรมัน
German Culture
วิถีชีวิตแบบเยอรมันสมัยใหม่
German Modern Lifestyles

3 (3-0-6)

การแปลภาษาเยอรมัน 1
Translation in German 1
การแปลภาษาเยอรมัน 2
Translation in German 2
สัมมนา: การแปลภาษาเยอรมัน
Seminar :Translation in German

3 (3-0-6)

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

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

2.1.1.3 วิชาเลือกในสาขา
15
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาฯและ/หรือเลือกศึกษารายวิชาในข้อ
2.1.1.2 ที่นักศึกษามิได้เลือกศึกษาเป็ นวิชาบังคับเลือกในสาขา (เฉพาะทาง) อีกจานวน 5 วิชา รวม 15
หน่วยกิต ได้แก่
ย. 118
ไวยากรณ์เยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 118
German Grammar
ย. 208
ภาษาเยอรมันสาหรับสังคมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
GR 208
German for Social Science 1
ย. 209
ภาษาเยอรมัน สาหรับสังคมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
GR 209
German for Social Science 2
ย. 228
การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 228
Listening-Speaking in German 1
ย. 258
สัทศาสตร์เยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 258
German Phonetics
ย. 328
การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 328
Listening-Speaking in German 2
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ย. 358
วิทยาหน่วยคาเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 358
German Morphology
ย. 448
สัมมนา : ประเด็นคัดสรรในวรรณกรรมเยอรมัน 3 (3-0-6)
GR 448
Seminar: Selected Topics in German Literature
ย. 458
ภาษาเยอรมันระดับสูง
3 (3-0-6)
GR 458
Advanced German
ย. 478
สัมมนา: ประเด็นปัจจุบันในเยอรมนี
3 (3-0-6)
GR 478
Seminar: Current Issues in Germany
2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาจานวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่
อ. 211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-speaking
อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
EG 214 Presentation Skills
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Critical Writing
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชา
โท โดยศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น ๆ
หรือ 2.2.2 วิชาเลือก
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาจากวิ ช าของสาขาวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 2 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี อย่าง
น้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนีใ้ ห้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ รวมทั้งวิชาภาษาเยอรมันคือ
ย. 111 และ ย. 112
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นักศึกษาจะนาวิชาต่อไปนี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ
มธ.100 – มธ. 156
2. วิชา ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
4. การศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของสาขาวิชา
ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 วิชาบังคับ
ก. นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาภาษาเยอรมันมาก่อน ต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา 4 วิชารวม 12
หน่วยกิต คือ ย. 171 ภาษาเยอรมัน 1, ย. 172 ภาษาเยอรมัน 1 , ย. 111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 และ
ย. 112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
ข. นั ก ศึ ก ษาที่ เคยศึ ก ษาภาษาเยอรมั น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เคยเป็ น นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน จะได้รับการยกเว้นรายวิชา ย. 171 และ ย. 172 โดยไม่ได้รับ
หน่วยกิต (EXE) นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต คือ ย. 111 และ
ย. 112 และนาหน่วยกิตที่ขาดไปจากวิชาที่ได้รับยกเว้นไปศึกษาวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน จน
หน่วยกิตครบตามกาหนด
ค. นั กศึกษาที่ เคยเป็ น นั กเรี ยนแลกเปลี่ ยนในประเทศที่ใช้ภ าษาเยอรมั น หรือ เคยศึกษาภาษา
เยอรมันมาแล้วในกรณีอื่น ซึ่งอาจมีความรู้เกินระดับ ย. 171, ย. 172, ย. 111 หรือ ย. 112 จะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชานั้น ๆ (EXE) โดยนักศึกษาจะต้องนาหน่วยกิตที่ขาดไปจากวิชาที่ได้รับยกเว้นไป
ศึกษาวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน จนหน่วยกิตครบตามกาหนด
4.2 วิชาเลือก
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาจนครบ 18 หน่วยกิต
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้หน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
4.1 วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2 วิชาอื่น ๆ ในสาขาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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4.3 วิชาบังคับนอกสาขาอีก 12 หน่วยกิต ได้แก่วิชา อ. 211 การฟัง-พูด อ. 221 การ
อ่านเชิงวิพากษ์ อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์ และวิชา อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กรณีที่ศึกษารายวิชาตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้วไม่ครบ 102 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาวิชา
ตามข้อ 4 ให้ครบถ้วน
3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
ย. 111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
ย. 112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
รวม

หน่วยกิต
15
3
18
หน่วยกิต
15
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ย. 211 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
ย. 231 การอ่านภาษาเยอรมัน 1
ย. 271 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 1
อ. 211 การฟัง-พูด
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ย. 212 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
ย. 232 การเขียนภาษาเยอรมัน 1
ย. 251 ภาษาศาสตร์เยอรมันเบื้องต้น
ย. 272 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 2
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาเลือกในสาขา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ย. 311 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
ย. 351 วากยสัมพันธ์เยอรมัน
ย. 371 สัมมนา: มองเยอรมนีผ่านอดีต
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ย. 331 การอ่านภาษาเยอรมัน 2
ย. 332 การเขียนภาษาเยอรมัน 2
ย. 341 การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน
อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคฤดูร้อน
ย. 492 การฝึกงานระยะสั้น
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
1
1

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ย. 441 สัมมนา: วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม่
วิชาบังคับเลือก/เลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ย. 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
6
6
15
หน่วยกิต
3
3
6
12
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3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น
โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of
various case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign
to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ที่ ส าคั ญ ของโลก อาเซี ย นและไทย ในมิ ติ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่
สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลก
ทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and
raising examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build
a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader
worldview.
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒ นาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ การสร้าง
คุณค่าร่วมเพื่อสังคม
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Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling
manner. Social shared value creation.
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและ
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์
การได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละความซาบซึ้ งในความสั ม พั น ธ์ระหว่างศิ ล ปะกั บ มนุ ษ ย์ ในแขนงต่ างๆ ทั้ ง
ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society.
Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build
emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and
social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics,
experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different
fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.
มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU 108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and
social etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the
society.
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more
sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship
between mankind and the environment in the context of energy and resource use,
consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an
examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to
develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle
modifications.
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107 Digial Skill and Problem Solving
ทักษะการคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social
and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital
usage and professional online communication.
หมวดภาษา (Languages)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
(ไม่นับหน่วยกิต)
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher
level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒ นาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐาน
สนับ สนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒ นาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผ ลและการเขีย นเชิงวิช าการ รู้จั กถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูล เข้ากับมุ มมองของตนเอง
รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the
information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into
account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well
as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these
methods to students’ own persuasive writing based on information researched from
various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading
comprehension of academic texts from various disciplines related to students’ field of
study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัม ฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม
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Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดลาดับความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการ
เขียนเบื้องต้น
Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of
ideas; and practice of basic writing skills.
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH 202 Reading Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน
และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various
types of messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture.
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH 203 Basic Critical Reading
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and
critical reading skills
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคม
โลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect,
culture, society, economics, and politics in the Present World Society.
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มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิต
เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have
influenced attitudes, morality, and ways of life. To train learners to think analytically and
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and
understanding to their own social situations.
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
เรื่ อ งราวของมนุ ษ ย์ ที่ ส ะท้ อ นในผลงานสร้ า งสรรค์ เชิ ง วรรณกรรมจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภาพยนต ร์ สื่ อ
อิเล็ก ทรอนิกส์แ ละสื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่ อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่
มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media,
films, electronic media and other modern media in order to compare the past and present
world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and creators. To
explore the association of people and those creative works in terms of their relationship with
our ways of life today.
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจาก
ผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิ ลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของ
มนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและซาบซึ้งในสุนทรี
ยรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกในคุณค่าของผลงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการดารงชีวิตของคนไทย
This course is a study of art in relation to its function and the development of people,
society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and
performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also aims to
instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also the
appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the
influence of art on Thai values and the Thai way of life.
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มคอ.2
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of the Modern World
พั ฒ นาการของสั ง คมโลก ตั้ งแต่ ค.ศ.1500 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุบั น โดยเน้ น ความสั ม พั น ธ์ท างด้ า น
เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครอง สังคม วัฒ นธรรม วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี อั นเป็นพื้ นฐานแห่ งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An emphasis
is placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture,
science and technology, leading to modern world changes.
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล
To study general characteristics of human societies, elements of social structures
and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment,
and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among
elements within each society, and the relationship between society and environment. To
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international
levels.
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่ เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พื้ น ฐานของนิติ รัฐ (rule of law) คุ ณ ค่ าของกฎหมายในฐานะที่ เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก คุ ณ ธรรมของประชาชน
ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งใน
ด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To
equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily
lives.
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มคอ.2
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วนาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To
analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the
influence of culture and institutions on the social and economic system.
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU 131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่ อจะสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
โดยเน้นทาความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น
ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมี
เพื่อเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อ
ช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย
To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information,
including their use in solving problems in everyday work.
To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on the
content that can be applied to enhance the quality of life. For example, the study of
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as
showed in the news media.
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU 142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชราของ
มนุษย์ การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction and
stages of human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture,
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology
on human life.
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มคอ.2
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ
Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles,
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution,
climate change, solid and hazardous waste and disaster
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนก
ทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics;
probability; random variables and some probability distributions (binomial, poison and
normal) ; elementary sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses
testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression
and correlation; chi-square test.
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN
community. It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural
and ideological aspects.
ภาษาจีน (Chinese)
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH 171 Chinese 1
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนด้านการออกเสียง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวง
ศัพท์ประมาณ 450 คา
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มคอ.2
Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar
and a vocabulary of 450 words.
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH 172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น คาศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจาก จน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 คา
Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval
from the lecturer
A continuation of CH17 1 with more complex sentences and a vocabulary of 45 0
more words.
ภาษาฝรั่งเศส (French)
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR 070 Elementary French ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สาหรับนักศึกษาที่ ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพื้ นความรู้
ภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต)
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or
minor, or students receiving permission from the lecturer (non-credit).
Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings
relating to oneself, the family and persons in daily life. (Lecture and practice 6 hours per
week)
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-3-4)
FR 171 French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษา
ฝรั่งเศส) หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในบริ บ ทและสถานที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR070 Elementary French (for students without
French background) or with approval from the lecturer.
Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to
communication for information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others.
(Lecture and practice 6 hours per week)
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มคอ.2
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-3-4)
FR 172 French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่ อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึก ในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันโดยเน้นระดับการสื่อสารโต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่ว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR1 7 1 French 1 or with approval from the
lecturer.
Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of
information and ideas and describing emotions in contexts and settings relating to daily life
with a focus on fluency in communication and response. (Lecture and practice 6 hours per
week)
ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1
3 (3-0-6)
JP 171 Japanese for Beginners 1
ศัพท์ประมาณ 500 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
To know approximately 500 words and 80 kanji letters, to develop the four basic
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2
3 (3-0-6)
JP 172 Japanese for Beginners 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิในชีวิ ตประจาวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนในการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจาวัน
Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer
To know approximately 700 words and 100 kanji letters, to develop the four basic
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life.
ภาษารัสเซีย (Russian)
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1
3 (2-3-4)
RS 171 Russian 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะนาหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the
beginner’s level with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental
grammatical structures. (Lecture and practice 6 hours per week)
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2
3 (2-3-4)
RS 172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171
ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
ง่ายๆ ในชีวิตประวันได้ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Pre-requisite: have earned credits of RS171
This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and
writing-- at a more advanced level. In this course, students are expected to be able to
communicate in Russian in everyday situations. (Lecture and practice 6 hours per week)
ภาษาเยอรมัน (German)
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 171 German 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่า น และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์ เยอรมันเบื้องต้น
ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผู้เริ่มเรียน การใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ประจาวันง่ายๆ
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German
grammar. Vocabulary and expressions for beginners. Simple everyday conversations.
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์ เยอรมันเบื้องต้น
ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผู้เริ่มเรียนในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษา เยอรมันในสถานการณ์
ประจาวันง่ายๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวเยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR1 7 1 or Placement Test or approved by German
Department
Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German
grammar. Vocabulary and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday
conversations. Basic knowledge of lifestyles and attitude of the Germans.
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ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR 111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจาก
สาขาวิชา
ไวยากรณ์ พื้ น ฐานและโครงสร้ า งภาษา เยอรมั น ศั พ ท์ ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น การสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
Prerequisite: have earned credits of GR1 7 2 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. Everyday conversations. Reading short and non-complex texts. Writing
grammatically correct sentences and short paragraphs.
ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GR 112 Fundamental German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์ พื้ นฐาน และโครงสร้ างภาษาเยอรมั น ศัพ ท์ ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ ต่างๆ การอ่ านตัวบทขนาดสั้นที่ ซับซ้ อนขึ้ น การเขี ยนประโยคและย่อ หน้าที่ ถูก ต้อ งตามหลัก
ไวยากรณ์และมีวงศัพท์มากขึ้น
Prerequisite: have earned credits of GR111 or Placement Test or Permission of the
Department
Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for
everyday life. Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing
grammatically correct sentences and paragraphs using a wider range of vocabulary.
ภาษาสเปน (Spanish)
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4)
SP 171 Spanish I
การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน เน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in
order to develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An
emphasis on the patterns of simple sentences.
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สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP 172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ และสามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
Pre-requisite: have earned credits of SP171
Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication
skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for
daily-life communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences.
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน (ASEAN Language)
ภาษาเกาหลี (Korean)
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS 171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เกาหลี
Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Korean language
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
AS 172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS171 or KO171
Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life.
ภาษาเขมร (Khmer)
อซ.173 ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
AS 173 Khmer 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เขมร
Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Khmer language
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อซ.174 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
AS 174 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173
ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS173
Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life.
ภาษาพม่า (Burmese)
อซ.175 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
AS 175 Burmese 1
ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า
Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese language
อซ.176 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
AS 176 Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175
ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS175
Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life
ภาษามลายู (Malay)
อซ.177 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
AS 177 Malay 1
ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
มลายู
Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Malay language
อซ.178 ภาษามลายู 2
3 (3-0-6)
AS 178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177
ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
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Pre-requisite: have earned credits of AS177
Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
AS 179 Vietnamese I
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เวียดนาม
Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3-0-6)
AS 180 Vietnamese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS179
Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to
acquire basic usage skills of the language in daily life
ภาษาลาว (Lao)
อซ.181 ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
AS 181 Lao I
ภาษาลาวเบือ้ งต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว
Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Lao language
อซ.182 ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
AS 182 Lao 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181
ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS181
Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1 to acquire basic
usage skills of the language in daily life
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ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
AS 183 Indonesian I
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาอินโดนิเซีย
Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening,
speaking, reading, writing and fundamental structures of Indonesian language
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
AS 184 Indonesian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS183
Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1 to acquire
basic usage skills of the language in daily life

วิชาบังคับในสาขา
ย. 211 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
3 (2-3-4)
GR 211 Intermediate German 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันระดับกลาง ศัพท์และสานวนเยอรมันที่สาคัญ การสนทนาใน
สถานการณ์เฉพาะ การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อน การเขียนประโยคความซ้อนและย่อหน้าขนาดยาว
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
complex short texts. Writing complex sentences and long paragraphs.
ย. 212 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
3 (2-3-4)
GR 212 Intermediate German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 211 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันระดับกลาง ศัพท์และสานวนเยอรมันที่สาคัญ การสนทนา
และเขี ย นเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น การอ่ านงานเขี ย นภาษาเยอรมั น ที่ ก าหนดหั ว ข้ อ เฉพาะ การเขี ย น
เรียงความขนาดสั้น
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Prerequisite: have earned credits of GR 211 or Permission of the Department
Grammar and structure of the German language at an intermediate level.
Conversations and writing expressing opinions. Reading German texts with fixed topics.
Writing short essays.
ย. 231 การอ่านภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 231 Reading in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
เทคนิ คการอ่านงานเขีย นภาษาเยอรมั นประเภทต่างๆ การอ่านบทความทั่ วไป การวิเคราะห์
ประเด็นสาคัญและความคิดเห็นของผู้เขียน การวิเคราะห์ตัวบท โครงสร้างประโยค และความเชื่อมโยงของ
เนื้อหา
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department.
Reading techniques for various types of German texts. Reading general articles and
analyzing main ideas and author’s opinions. Analyzing texts, structure of sentences and
text coherence.
ย. 232 การเขียนภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 232 Writing in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การเขียนเรียงความบรรยายเหตุการณ์ ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะ การ
โต้ตอบจดหมายทางการ
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department
Writing essays describing incidents and experiences. Expressing opinions on fixed
topics. Formal correspondence.
ย. 251 ภาษาศาสตร์เยอรมันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GR 251 Introduction to German Linguistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานในด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วาทกรรม
และ วัจนปฏิบัติศาสตร์
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department
Basic knowledge in phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics,
discourse, and pragmatics.
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ย. 271 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 271 History of German Culture 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมันตั้งแต่สมัยกลางจนถึงช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวทางหลักทาง
ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี และวรรณกรรม ภูมิหลังทางการเมืองและสังคม แนวความคิดทางปรัชญา
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานทางศิลปะในแต่ละยุค
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. 272 ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 272 History of German Culture 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 271 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมันตั้งแต่ช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2
แนวทางหลั ก ทางทั ศ นศิ ล ป์ สถาปั ต ยกรรม ดนตรี และวรรณกรรม ภู มิ ห ลั ง ทางการเมื อ งและสั งคม
แนวความคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานทางศิลปะในแต่ละยุค
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. 311 ภาษาเยอรมันระดับกลาง 3
3 (2-3-4)
GR 311 Intermediate German 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์ระดับสูงและโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนมาก การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ
ถกเถียงในหัวข้อเฉพาะ การอ่านและถ่ายทอดความตัวบทเชิงวิชาการ การเขียนรายงานขนาดสั้นด้วยศัพท์
สานวนและตามหลักไวยากรณ์ระดับสูง
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 opinions and arguing about fixed topics. Reading and
reproduction of academic texts. Writing short papers with a higher level of vocabulary,
expressions and grammar.
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ย. 331 การอ่านภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 331 Reading in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 231 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การอ่านบทความเชิงวิชาการและบทความแสดงความคิด เห็น การวิเคราะห์ และวิจารณ์โครงสร้าง
รูปแบบ วัตถุประสงค์ของผู้เขียนและกลวิธีการเขียน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและขนบการเขียน
ของงานเขียนแต่ละประเภท
Prerequisite: have earned credits of GR 231 or Permission of the Department
Reading academic articles and articles expressing opinions. Analysis and criticism of
structures, forms, purposes of the author and writing techniques. The relation of writing
components and writing norms in various types of texts.
ย. 332 การเขียนภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 332 Writing in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 232 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เปรียบเทียบ วิพากษ์วิจารณ์ การเขียนรายงาน การ
ใช้ศพั ท์และสานวนภาษาเยอรมันในระดับสูง
Prerequisite: have earned credits of GR 232 or Permission of the Department
Writing essays expressing opinions, arguing, comparing and criticizing. Writing reports
using advanced vocabulary and expressions in German.
ย. 341 การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 341 Reading German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การอ่าน วิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์วรรณกรรมเยอรมัน การวิเคราะห์รูปแบบ องค์ประกอบ
ทางวรรณศิลป์ กลวิธีการประพันธ์ การวิเคราะห์ตัวละคร และภาพสะท้อนสังคมในงานวรรณกรรม การ
อ่านตัวบทตัดตอนและตัวบทฉบับสมบูรณ์ของงานวรรณกรรมคัดสรร
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.
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ย. 351 วากยสัมพันธ์เยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 351 German Syntax
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือ ย. 209 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การวิเคราะห์วลี หน่วยของประโยค และหน้าที่ในประโยค การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or GR 209 or Permission of the
Department.
Analysis of phrases, constituents and functions in sentences. Analysis of sentence
structure.
ย. 371 สัมมนา: มองเยอรมนีผ่านอดีต
3 (3-0-6)
GR 371 Seminar: Germany through a Historical Lens
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
เหตุก ารณ์ ส าคั ญ ในประวัติ ศาสตร์เยอรมั น กั บ สถานการณ์ ปั จจุ บั นทางการเมือ งและสั งคมใน
เยอรมนี เยอรมนีกับกระแสโลกาภิวัตน์
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Significant historical incidents and the current political and social situations in
Germany. Germany and the globalization.
ย. 441 สัมมนา: วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม่
3 (3-0-6)
GR 441 Seminar: Modern German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 341 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมเยอรมันสมัยใหม่ คุณค่าทางวรรณศิลป์ องค์ประกอบ และ
แนวความคิด การอ่านตัวบทตัดตอน และตัวบทฉบับเต็มของวรรณกรรมคัดสรร
Prerequisite: have earned credits of GR 341 or Permission of the Department
Analysis and criticism of German modern literature. Poetic values. Components
and main ideas. Reading abridged and non-abridged selected literary works.
ย. 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)
GR 491 Independent Study
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 466 หรือ ย. 476 หรือ ย. 486 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระและการเขียนรายงานวิชาการเป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อตามความสนใจ
ของนั ก ศึ ก ษาภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ในด้ า นภาษา และไวยากรณ์ เยอรมั น
ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒ นธรรมเยอรมัน ปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประเทศ และสังคม
เยอรมัน การแปลและการวิเคราะห์งานแปล
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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.
ย. 492 การฝึกงานระยะสั้น
1
GR 492 Short-Term Internship
(ฝึกงานไม่ต่ากว่า 45 ชั่วโมง)
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 332 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การฝึกปฏิบัติงานประเภทต่างๆในองค์กร/ หน่วยงานที่ใช้ภาษาเยอรมั น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศเยอรมนีและประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรือหน่วยงานในสายงานที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษา
สามารถฝึกงานกับสถานที่ที่สาขาวิชากาหนด หรือสถานที่ที่ได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาและคณะ และต้องฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและการประเมินผลของสาขาวิชาและหน่วยงานที่
นักศึกษาไปฝึกงาน และภายหลังฝึกงานนักศึกษาต้องทารายงานเสนอต่อสาขาวิชา
Prerequisite : have earned credits of GR 332 or Permission of the Department
Practice of various assignments in institutions or organizations using German
language or involving with Germany or German-speaking countries or any business of
students’ interest. Students can get their practical experiences in the organizations
provided by the department or those with approval from the department and the faculty.
At least 45 hours are required and the practice must be unter supervision of the
department and responsible staff of the organization. After Practice report must be
submitted.
วิชาบังคับเลือกในสาขา
(1) กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
ย. 366 ภาษาเยอรมันธุรกิจ
3 (3-0-6)
GR 366 Business German
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านตัวบทด้านธุรกิจ
การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การดูงานในองค์กรทางธุรกิจ
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
Basic knowledge of business. German special terms and expressions used in
business. Reading business texts. Business correspondence. Visiting a business organization.
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ย. 367 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
GR 367 German for Tourism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันที่ใช้สาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของไทย การใช้ภาษาเยอรมันใน
การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว การนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
Basic knowledge of tourism business. 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. 466 ภาษาเยอรมันเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
GR 466 German for Hotel Industry
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม การ
ใช้ภาษาเยอรมันในธุรกิจ การให้บริการด้านการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การดูงานในโรงแรม
Prerequisite: have earned credits of GR 212 or Permission of the Department
Basic knowledge of hotel business. German terms and expressions used in the
hotel industry. Proper use of German in hotel business and related fields. Visiting a hotel
business.
(2) กลุ่มวัฒนธรรม
ย. 376 ศิลปะและสถาปัตยกรรมเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 376 German Arts and Architecture
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมในเยอรมนีและประเทศที่ใช้ ภาษาเยอรมัน ซึ่งสะท้อนสังคม โลกทัศน์
ค่านิยม และความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆกัน บทบาทของงานศิลปะและสถาปัตยกรรม และคุณค่า
ทางศิลปะ อิทธิพลของสถาปัตยกรรมเยอรมันในประเทศไทย
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Arts and architecture in Germany and German-speaking countries, reflecting
society, social values and beliefs of the people in different periods of time. Their
functions and aesthetic values. Influences of german architecture in Thailand.
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ย. 377 วัฒนธรรมเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 377 German Culture
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และทัศนคติของชาวเยอรมัน กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาว
เยอรมัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
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. Comparative study of Thai and German society and
culture.
ย. 476 วิถีชีวิตแบบเยอรมันสมัยใหม่
3 (3-0-6)
GR 476 German Modern Lifestyles
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 272 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
วิธี คิ ด และลั ก ษณะเฉพาะของคนเยอรมั น สมั ย ใหม่ การใช้ ชี วิ ต ของคนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในเยอรมนี
ธรรมเนียมในครอบครัว ธรรมเนียมต่างๆ กิจกรรมยามว่าง สังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมสมัยนิยม
Prerequisite: have earned credits of GR 272 or Permission of the Department
Mentality and characters of the Germans. The way of life of various social groups
in Germany. Family-Traditions. Customs. Leisure activities. Multi-cultural society. Pop
culture.
(3) กลุ่มการแปล
ย. 386 การแปลภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 386 Translation in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 212 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
หลักการแปล การแปลงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย
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 2
GR 387 Translation in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 386 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา

3 (3-0-6)
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การแปลงานเขียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยในระดับที่ยากขึ้น การแปลบทความและตัวบท
เฉพาะที่มีความซับซ้อน การรวบรวมและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปล การแปลถอดความ
เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวย
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 สัมมนา: การแปลภาษาเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 486 Seminar: Translation in German
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 387 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การแปลงานวรรณกรรมและงานเขียนเฉพาะทาง การวิเคราะห์กระบวนการแปลและปัญหาในการ
แปล แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปล การศึกษาเปรียบเทียบผลงานแปลฉบับต่าง ๆ
กับต้นฉบับ
Prerequisite: have earned credits of GR 387 or Permission of the Department
Translation of literary works and/or other specific texts. Analysis of translation
process and problems found in translation process. Solutions of those problems. Study of
various translated versions compared with original texts.
วิชาเลือกในสาขา
ย. 118 ไวยากรณ์เยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 118 German Grammar
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์ ศัพท์ และสานวนภาษาเยอรมันระดับต้นถึงระดับกลาง การเขียนประโยคให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์เยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR 172 or a pass in German final exam from secondary
school or Permission of the Department
German Grammar, vocabulary and idiomatic expressions from basic to
intermediate level. Writing grammatically correct sentences.
ย. 208 ภาษาเยอรมันสาหรับสังคมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
GR 208 German for Social Science 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา เป็นวิชาสาหรับนักศึกษาวิชาโทและ
วิชาเลือกเท่านั้น
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ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ง คมเยอรมั น การฝึ ก ทั ก ษะภาษาเยอรมั น ด้ านสั งคมศาสตร์ในระดั บ
เบื้องต้น
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department. Only as
a minor or elective course.
Fundamental knowledge of German society. Basic German language skills in the
field of social science.
ย. 209 ภาษาเยอรมันสาหรับสังคมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
GR 209 German for Social Science 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 208 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา เป็นวิชาสาหรับนักศึกษาวิชาโทและ
วิชาเลือกเท่านั้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเยอรมัน การฝึกทักษะภาษาเยอรมันด้านสังคมศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น
Prerequisite: have earned credits of GR 208 or Permission of the Department. Only as
a minor or elective course.
Fundamental knowledge of German society. German language skills in the field of
social science at a higher level.
ย. 228 การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-6)
GR 228 Listening-Speaking in German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การสนทนาตามหัวข้อและสถานการณ์ที่กาหนด
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department.
Listening to get main ideas. Conversations on fixed topics and situations.
ย. 258 สัทศาสตร์เยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 258 German Phonetics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 112 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ระบบเสียงในภาษาเยอรมัน การถ่ายเสียงเป็นสัทอักษร เสียงที่เป็นปัญหาสาหรับคนไทย การฟัง
และออกเสียงให้ถูกต้อง
Prerequisite: have earned credits of GR 112 or Permission of the Department.
Sound system in German. Transcription of sounds. Problematical sounds for Thais.
Precise listening and correct pronunciation.
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ย. 328 การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-6)
GR 328 Listening-Speaking in German 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 228 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและจับประเด็นสาคัญ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาพูดที่เหมาะสม การพูดสรุป การ
อภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งเป็นภาษาเยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR 228 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. 358 วิทยาหน่วยคาเยอรมัน
3 (3-0-6)
GR 358 German Morphology
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 251 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
หน่วยคา หน่วยคาย่อย โครงสร้างคา การเปลี่ยนแปลงรูปของคา ชนิดของคา การสร้างคา
Prerequisite: have earned credits of GR 251 or Permission of the Department
Morpheme, allomorph, word structure, word inflection, types of words, word
formation.
ย. 448 สัมมนา : ประเด็นคัดสรรในวรรณกรรมเยอรมัน
GR 448 Seminar: Selected Topics in German Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 341 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะในงานวรรณกรรมภาษาเยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR 341 or Permission of the Department
An analytical study of selected topics in German literature.

3 (3-0-6)

ย. 458 ภาษาเยอรมันระดับสูง
3 (3-0-6)
GR 458 Advanced German
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 311 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาระดับสูง การเขียนและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในหัวข้อเฉพาะ
การอ่านตัวบทประเภทต่างๆ
Prerequisite: have earned credits of GR 311 or Permission of the Department
Grammar and language usage at an advanced level. Writing and discussing on fixed
topics. Reading various types of texts
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ย. 478 สัมมนา : ประเด็นปัจจุบันในเยอรมนี
3 (3-0-6)
GR 478 Seminar: Current Issues in Germany
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 371 หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในเยอรมนีในปัจจุบัน รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ
ยุโรปและสังคมโลก
Prerequisite: have earned credits of GR 371 or Permission of the Department
An analytical study of interesting current issues in Germany, including issues related
to Europe and the world.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ. 211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยค
เพื่อพัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal
and informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and
intonation patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through
various types of speeches; development of cultural awareness and critical thinking to
promote communication across cultures.
อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
EG 214 Presentation Skills
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ. 211 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ. 211 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
หลักและทฤษฎีการนาเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ รูปแบบ และประเภทของการ
นาเสนอ เทคนิคการนาเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมเค้าโครง การสืบค้นรวบรวมข้อมูล การใช้
สื่อประกอบการพูด และการพูดนาเสนอความคิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: have earned credits of EG 211 or exemption or permission of the English
Department
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Principles and theoretical foundation for presentation in English; components,
format, types and techniques of presentation to enhance public speaking effectiveness
including audience analysis, outlining, research, delivery, presentational aids, and
appropriate delivery.
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and
ability to write general academic texts that reflect their needs and relate to academic
reading and writing tasks.
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for
academic purposes.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ย. 492 การฝึกงานระยะสั้น
การฝึ กปฏิบั ติงานประเภทต่างๆในองค์กร/ หน่วยงานที่ใช้ภ าษาเยอรมัน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมนีและประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรือหน่วยงานในสายงานที่นักศึกษาสนใจ
นักศึกษาสามารถฝึกงานกับสถานที่ที่สาขาวิชากาหนด หรือสถานที่ที่ได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาและคณะ
และต้องฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและการประเมินผลของสาขาวิชาและ
หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน และภายหลังฝึกงานนักศึกษาต้องทารายงานเสนอต่อสาขาวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานระยะสั้น)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
1) สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทางานเป็นทีม
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างทางความคิดอย่างมีเหตุผล
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 หรือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ใช้เวลา 45 ชั่วโมง โดยนัดหมายกับผู้รับผิดชอบในสถานที่ฝึกงาน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ย. 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษาค้นคว้าอิสระและการเขียนรายงานวิชาการเป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อตามความสนใจ
ของนักศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านภาษา และไวยากรณ์เยอรมัน
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ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมเยอรมัน ปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประเทศ และสังคม
เยอรมัน การแปลและการวิเคราะห์งานแปล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถสืบค้นและคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้
3) สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงตรงตามหลักการ และสรุปได้ตรงประเด็นที่ศึกษา
3) สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า
2) สามารถสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นที่สนใจ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตีกรอบประเด็นและกาหนดหัวข้อ
2. นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลเพื่อจัดทาโครงร่างของรายงาน และนาเสนอ
โครงร่างของงานต่อคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา ก่อนนาไปวิเคราะห์และตีความในเชิงลึก
และเรียบเรียงเป็นรายงานวิชาการที่มีรูปแบบสมบูรณ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการทางาน / การส่งงาน
2. ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. การรวบรวมข้อมูล การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ตีความ เชื่อมโยงข้อมูล
4. การนาเสนอโครงร่างรายงาน (Power Point และอภิปราย)
5. การนาเสนองานในรูปแบบรายงาน
6. การอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา (ทวนสอบ
รายวิชา)
กาหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้กรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยเป็นรายวิชาที่มาจากกลุ่มวิชาที่แตกต่างกัน
2) พิจารณาความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา วัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ประเมินวิธีการวัดผลประเมินผลว่าเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายวิชาและครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่
4) ทวนสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล การตรวจ
ให้คะแนน และกระบวนการให้ลาดับขั้น
5) ทวนสอบจากการรายงานของอาจารย์ผู้สอน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา (การทวนสอบ
ระดับหลักสูตร)
กาหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา หรือการ
ประเมินหลักสูตรเมื่อครบรอบการใช้หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดาเนินการต่อไปนี้
1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3) สารวจระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
4) นาผลการทวนสอบและการประเมินรายวิชามาประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
รายวิชาและองค์ประกอบของหลักสูตร
ทั้งนี้อาจดาเนินการในรูปแบบการวิจัยสถาบัน
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ตากว่
่ า 136 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาบังคับในสาขาไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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