รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต/ คณะศิลปศาสตร์/ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25400051100099
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
B.A. (Chinese Language and Culture)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการสายจีนศึกษา ผู้สอนภาษาจีน
8.2 ล่าม นักแปล
8.3 นักวิเทศสัมพันธ์
8.4 นักสื่อสารมวลชนเช่น นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว บรรณาธิการหนังสือ
8.5 ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
8.6 อาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาคบริการและท่องเที่ยว
8.7 อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากการพัฒนาและการมีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาษาจีนเป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารและเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตลอดจนประเทศ/ท้องที่อื่นๆที่ใช้ภาษาจีน ในอีกด้านหนึ่ง
การสร้างองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาในประเทศไทย จึงมีความจาเป็นในการช่วยสร้างความเข้าใจให้ความร่วมมือและการ
ลงทุนที่จะเกิดขึ้นดาเนินการได้เกิดประโยชน์สูงสุด
2
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจีนอยู่ในความสนใจของสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ามกลางคลื่นโลกา
ภิวัตน์ที่กระแสวัฒนธรรมที่มีการส่งผ่านและแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว ความเข้าใจถ่องแท้และความใส่ใจติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน นับเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนชาวไทยกับประชาชนในประเทศ ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีนทั้งในระบบและนอกระบบมีจานวนมากขึ้น
มีผู้รู้ภาษาจีนทั้งในระดับสื่อสารเบื้องต้นเป็นจานวนมาก มีผู้ร่าเรียนภาษาจีนในระดับมัธยมปลายซึ่งเป็นผลจากการ
ส่งเสริมทางด้านนโยบายของรัฐบาล ทาให้สถานการณ์การศึกษาภาษาจีนในระดั บมหาวิทยาลัยมีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก จานวนผู้รู้ภาษาจีนเบื้องต้นกระจายศึกษาในสาขาวิชาต่างๆมากมาย นั่นทาให้หลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนต้อง
ปรับ ตัวเพื่อผลิตบั ณ ฑิ ตที่มีทั กษะทางภาษาจี นในระดับที่สู งขึ้น และผลักดันให้ เกิดการศึกษาภาษาจีน เพื่ อนาเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาความรู้ ใน สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ภาษาจีน ท าความเข้ าใจข้ อ มู ล อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั งคมวัฒ นธรรมให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ11.1และ11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทักษะภาษา ความรู้พื้นฐาน และ
ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
12.1.2 พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถของบัณฑิตในการทาความเข้าใจและใส่ใจการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1. จัดการศึกษาทางด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
ให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส
12.2.2 เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ
12.2.3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้มแข็งให้กับประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/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.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
(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)
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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)
(หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ)
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อ
บริหารจัดการหลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามกาหนด เงื่อนไขตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒ นธรรมจีน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ทางภาษาและ
วัฒ นธรรมจีนให้บัณฑิตสามารถนาไปใช้ประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณและสร้างสรรค์สังคม
นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีสติปัญญาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนศึกษา
การผลิตบั ณฑิตในยุคสังคมปัจจุบั นที่มีความต้องการเรียนรู้ข้อมูลจากการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒ นธรรม
ผู้เรียนรู้ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเป็นทรัพยากรบุคคลที่กลายเป็นพื้นฐานที่ดีใน
การต่อยอดศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงเป็นสาขาวิชาที่จาเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ภาษาจีนและนาความรู้ด้าน
วัฒนธรรมจีนสร้างองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาให้กว้างขวางออกไปเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
2) สามารถใช้ภาษาจีนในการศึกษาและมีความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมจีน
3) สามารถใช้ภาษาจีนเป็นในการศึกษาค้นคว้าด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี และภาษาศาสตร์
4) สามารถนาความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็นสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง หนี่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจ
เปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็นไปตามการพิจารณาของกรรมการหลักสูตรฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่าง
น้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก
84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
75
หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับ
39
หน่วยกิต
2.1.1.2 วิชาบังคับเลือก 24
หน่วยกิต
2.1.1.3วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
9
หน่วยกิต
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
9
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
1) รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประกอบด้วย อักษรย่อ
2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว (ยกเว้นวิชา จน.171 และ จน.172) โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ จน./ CH หมายถึง อักษรย่อของสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 1-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
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เลข 6-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักร้อย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หมายถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
หมายถึง ทักษะการฟังและพูด
หมายถึง ทักษะการอ่านและเขียน
หมายถึง ทักษะการแปล
หมายถึง วิชาความรู้ทางด้านภาษา
หมายถึง วิชาภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
หมายถึง วิชาด้านวรรณคดีและศิลปะ วัฒนธรรม
หมายถึง วิชาด้านประวัติศาสตร์และปรัชญา
หมายถึง วิชาสัมมนาและค้นคว้าวิจัย
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4

2) รายวิชาในหลักสูตรวิชาโทเกาหลีศึกษาประกอบด้วยตัวอักษรย่อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 หลัก
ตัวอักษรย่อกศ. / KS หมายถึงอักษรย่อของสาขาวิชาโทเกาหลีศึกษาตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 1-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดความรู้ทั่วไป
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดภาษา
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดเนื้อหาเฉพาะ
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภาษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
สามารถเลือกเป็นบังคับโทศึกษาทั่วไปหรือเลือกเสรีก็ได้
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
และองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
1) หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 วิชา
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
TU100 Civic Engagement
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
TU108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
TU107 Digital Skill and Problem Solving
4) หมวดภาษา บังคับ 2 รายวิชา คือ มธ.104 และ มธ.105
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชาจากวิชาต่อไปนี้
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
TU101 Thailand ,ASEAN ,and the World
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

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

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

9

มคอ.2
ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
2. เลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ จากรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 จานวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH202 Reading Proficiency Development
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH203 Basic Critical Reading
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU115 Man and his Literary Creativity
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU122 Law in Everyday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU124 Society and Economy
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
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มธ.155
TU155
อซ.125
AS125

สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
Introduction to ASEAN

วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
CH171 Chinese 1
จน.172 ภาษาจีน 2
CH172 Chinese 2
ภาษาฝรั่งเศส
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

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

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

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

FR070 Elementary French
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1

ไม่นับหน่วยกิต
3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

FR171 French 1
ฝ.172 ภาษาฝรัง่ เศส 2

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

FR172 French 2
ภาษาญี่ปุ่น
ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 1

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์

JP171 Japanese for Beginners 1
ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้เริ่มต้น 2

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์

JP172 Japanese for Beginners 2
ภาษารัสเซีย
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

RS171 Russian 1
รซ.172 ภาษารัสเซีย 2

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

RS172 Russian 2
ภาษาเยอรมัน
- สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์

GR171 German 1
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
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GR172 German 2
- สาหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติจาก
ภาควิชา
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์

GR111 Fundamental German 1
ย.112 ภาษาเยอรมันพืน้ ฐาน 2

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์

GR112 Fundamental German 2
ภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

SP171 Spanish I
สป.172 ภาษาสเปน 2

3 (2-3-4) ศิลปศาสตร์

SP172 Spanish II
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

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

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

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

3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
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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
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2

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

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

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

AS184 Indonesian 2
ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1 และภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2
หมายเหตุ 1.นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาที่ต่างจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
2.สาหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศนักศึกษาต้องศึกษาเป็นคู่ทั้งตัว 1 และ
ตัว 2 ในภาษาเดียวกัน จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ได้

2) วิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอก
84
หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
75
หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน13 วิชา รวม 39 หน่วยกิต อัน
ได้แก่วิชาดังต่อไปนี้
จน.201
ทักษะการใช้ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH201
Chinese Language Skills 1
จน.202
ทักษะการใช้ภาษาจีน2
3 (3-0-6)
CH202
Chinese Language Skills 1
จน.221
ทักษะการฟังพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
CH221
Chinese for Discussion
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จน.231
CH231
จน.232
CH232
จน.251
CH251
จน.252
CH252
จน.271
CH271
จน.331
CH331
จน.341
CH341
จน.351
CH351
จน.371
CH371
จน.461
CH461

ทักษะการอ่านภาษาจีน
Chinese Reading
ทักษะการเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
การใช้คาศัพท์และสานวนจีน
Chinese Vocabulary and Idioms
โครงสร้างไวยากรณ์จีนปัจจุบัน
Modern Chinese Structure
ประวัติวัฒนธรรมจีน
Introduction to Chinese Culture
การเขียนรายงานภาษาจีน
Chinese Report Writing
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 1
Chinese - Thai Translation 1
ภาษาจีนคลาสสิก
Classical Chinese
ประวัติวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literature
การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีน
Chinese for Career

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 (3-2-4)

2.1.1.2 วิชาบังคับเลือก
24
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องวางแผนศึกษาแผนภาษาจีน และแผนวัฒนธรรมจีน โดยแต่ละแผนการศึกษาจะต้องศึกษา
วิชาบังคับเลือกในแต่ละกลุ่มวิชา 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
2.1.1.2.1 วิชากลุม่ ภาษาจีน
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษากลุ่มภาษาจีนจะต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกจานวน 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต
อันได้แก่วิชาดังต่อไปนี้
จน.263
ภาษาจีนธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH263
Business Chinese
จน.323
การฟังบรรยายภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH323
Listening Lectures in Chinese
จน.333
การอ่านบทความวิชาการ
3 (3-0-6)
CH333
Chinese Academic Reading
จน.353
ระบบคาในภาษาจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
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CH353
Modern Chinese Morphology
จน.363
ภาษาจีนในวงการข่าว
3 (3-0-6)
CH363
Chinese for News Media
จน.423
การนาเสนอรายงานภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH423
Chinese Report Presentation
จน.433
การเขียนภาษาจีนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
CH433
Chinese Critical Writing
จน.443
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH443
Thai - Chinese Translation
2.1.1.2.2 วิชากลุม่ วัฒนธรรมจีน
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษากลุ่มวัฒนธรรมจีนจะต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกจานวน 8 วิชา รวม 24 หน่วย
กิต อันได้แก่วิชาดังต่อไปนี้
จน.213
สังคมและเศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
CH213
Society and Economy of China
จน.373
ศิลปะจีน
3 (3-0-6)
CH373
Chinese Art
จน.383
ปรัชญาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
CH383
Chinese Classical Philosophy
จน.384
เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CH384
Influential Events in Chinese History
จน.385
บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CH385
Influential Figures in Chinese History
จน.413
ประเทศจีนในศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH413
China in 19thCentury - Present
จน.473
ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนในวรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6)
CH473
20th Century Chinese Literature
จน.474
ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนในวรรณคดีจีนคลาสสิก
3 (3-0-6)
CH474
Classical Chinese Literature
2.1.1.3 วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาในสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนไม่น้อยกว่า 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต จากวิชา
ดังต่อไปนี้ และสามารถนารายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกที่เกินจากกลุ่มที่เลือกศึกษานับเป็นวิชาเลือกได้
จน.336
การอ่านความเรียงร้อยแก้วปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH336
Modern Chinese Prose Reading
จน.366
ภาษาจีนเพื่อการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
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CH366
Chinese for International Affairs
จน.367
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
CH367
Chinese for Tourism and Hotel Industry
จน.376
วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
3 (3-0-6)
CH376
Chinese Culture in Thai Society
จน.416
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไต้หวัน
3 (3-0-6)
CH416
Introduction to Taiwan
จน.426
ภาษาจีนในสื่อบันเทิงและภาพยนตร์
3 (3-0-6)
CH426
Chinese Listening for Entertainment Media
จน.446
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
CH446
Chinese - Thai Translation 2
จน.476
คติความเชื่อชาวบ้านจีน
3 (3-0-6)
CH476
Chinese Folklore
จน.496
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH496
Seminar in Special Topics of Chinese Language and Culture
หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาในสาขาทั้งหมดไม่ต่ากว่า 2.00
2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
9 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชาภาษาอังกฤษ 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
อ. 211
การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG211
Listening-speaking
อ. 221
การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG221
Critical Reading
อ. 231
การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG231
Critical Writing
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาโทโดยศึกษาตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชา
โท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ หรือ
2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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3) วิชาเลือกเสรี
9
หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย
9 หน่วยกิต ทั้งนี้รวมวิชาศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ คือ วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156
4. การศึกษาวิชาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาโท
นักศึกษาผู้ประสงค์จะศึกษาวิชาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาโทต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของ
สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาจน.171 และจน.172 โดยศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน 6 หน่วยกิต 2 วิชา ได้แก่
จน.201 ทักษะการใช้ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH201 Chinese Language Skills 1
จน.202 ทักษะการใช้ภาษาจีน2
3 (3-0-6)
CH202 Chinese Language Skills 2
2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาโทภาษาจีน หรือวิชาโทวัฒนธรรมจีน โดยจะต้องศึกษารายวิชาที่
กาหนดอย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยให้เลือก 4 วิชา และจะต้องศึกษาวิชารหัส 300 อย่างน้อย 1 วิชาจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาโทภาษาจีน
จน.221 ทักษะการฟังพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
CH221 Chinese for Discussion
จน.231 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH231 Chinese Reading
จน.251 การใช้คาศัพท์และสานวนจีน
3 (3-0-6)
CH251 Chinese Vocabulary and Idioms
จน.263 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH263 Business Chinese
จน.341 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
CH341 Chinese - Thai Translation 1
จน.363 ภาษาจีนในวงการข่าว
3 (3-0-6)
CH363 Chinese for News Media
จน.366 ภาษาจีนเพื่อการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
CH366 Chinese for International Affairs
จน.367 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
CH367 Chinese for Tourism and Hotel Industry
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2.2 วิชาโทวัฒนธรรมจีน
จน.213 สังคมและเศรษฐกิจจีน
CH213 Society and Economy of China
จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน
CH271 Introduction to Chinese Culture
จน.371 ประวัติวรรณคดีจีน
CH371 Introduction to Chinese Literature
จน.383 ปรัชญาจีนโบราณ
CH383 Chinese Classical Philosophy
จน.376 วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
CH376 Chinese Culture in Thai Society
จน.373 ศิลปะจีน
CH373 Chinese Art
จน.413 ประเทศจีนในศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
CH413 China in 19thCentury - Present
จน.476 คติความเชื่อชาวบ้านจีน
CH476 Chinese Folklore

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)

5. การศึกษาวิชาเกาหลีศึกษาเป็นวิชาโท
1.รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่นับรวมรายวิชา อซ.171
และ อซ.172 โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิตดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี โดยนักศึกษาจะต้องเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กศ. 223 ภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
KS. 223 Korean 3
กศ. 224 ภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
KS. 224 Korean 4
1.2 กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต
กศ. 211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS. 211 Introduction to Korean Studies
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2) วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาอีก 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กศ. 225 ทักษะภาษาเกาหลีสาหรับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS. 225 Korean LanguageSkills for Korean Studies
กศ. 333 ประวัติศาสตร์เกาหลี
3 (3-0-6)
KS. 333 History of Korea
กศ. 334 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
KS. 334 Society and Culture of Korea
กศ. 335 การเมืองและเศรษฐกิจเกาหลี
3 (3-0-6)
KS. 335 Politics and Economy of Korea
กศ. 433 เกาหลีกับประชาคมโลก
3 (3-0-6)
KS. 433 Korea and World Community
กศ. 434 สื่อและสังคมเกาหลี
3 (3-0-6)
KS. 434 Media and Korean Society
กศ. 435 หัวข้อเฉพาะในด้านเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS. 435 Special Topics in Korean Studies
กศ. 436 ประเด็นร่วมสมัยในเกาหลี
3 (3-0-6)
KS. 436 Contemporary Issues in Korea
หมายเหตุ
1. กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในข้อ 1.1 เป็นวิชาเลือกในหมวดภาษาต่างประเทศของวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2 หรือเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในข้อ 2 เป็นวิชาบังคับแทนได้เพื่อให้รายวิชาครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร
2. หากนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ในระดับ 2 ขึ้นไปสามารถยกเว้น วิชาบังคับ
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1 และ อซ. 172 ภาษาเกาหลี 2 ได้ ในกรณีนี้จาเป็นต้องลงทะเบียนวิชาอื่นในหมวด
เกาหลีศึกษาจนครบ 18 หน่วยกิตตามข้อบังคับของหลักสูตร
6. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
นักศึกษาผู้ใดศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในภาควิชาภาษาจีนได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วย
กิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร 30 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
4.1 วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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4.2 วิชาอื่นๆ ในสาขาไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิตโดยจะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาในข้อ 4.1 และ
4.2 รวมไม่ต่ากว่า 2.00
4.3 ได้ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่วยกิต ได้แก่ อ.211 อ.221 และอ.231
5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
จน. 201 ทักษะการใช้ภาษาจีน 1
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม
ภาคเรียนที่ 2
จน. 202 ทักษะการใช้ภาษาจีน 2
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3
15
18
หน่วยกิต
3
15
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
จน.221 ทักษะการฟังพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น
จน.231 ทักษะการอ่านภาษาจีน
จน.251 การใช้คาศัพท์และสานวนจีน
*วิชาบังคับเลือก หรือ วิชาเลือกในสาขา
จน.213 สังคมและเศรษฐกิจจีน
อ.211การฟัง-พูด
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
จน.232 ทักษะการเขียนภาษาจีน
จน.252 โครงสร้างไวยากรณ์จีนปัจจุบัน
จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน
*วิชาบังคับเลือก หรือ วิชาเลือกในสาขา
จน.263 ภาษาจีนธุรกิจ
อ.221การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

* นักศึกษาสามารถนารายวิชาบังคับเลือกตามกลุ่มภาษาจีนและกลุ่มวัฒนธรรมจีนมานับเป็นวิชาเลือกได้

21

มคอ.2
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
จน.331 การเขียนรายงานภาษาจีน
จน.351 ภาษาจีนคลาสสิก

หน่วยกิต
3
3
บังคับเลือก 2 วิชา

กลุม่ ภาษาจีน
จน.353 ระบบคาในภาษาจีนปัจจุบัน
จน.363 ภาษาจีนในวงการข่าว
อ.231การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาเลือกในสาขา

กลุม่ วัฒนธรรมจีน
จน.383 ปรัชญาจีนโบราณ
จน.384 เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์จีน

รวม
ภาคเรียนที่ 2
จน.341 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 1
จน.371 ประวัติวรรณคดีจีน
บังคับเลือก 2 วิชา
กลุม่ ภาษาจีน
จน.323 การฟังบรรยายภาษาจีน
จน.333 การอ่านบทความวิชาการ
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี

3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3

กลุม่ วัฒนธรรมจีน
จน.373 ศิลปะจีน
จน.385 บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์จีน

รวม

3
3
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
จน.461การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีน
บังคับเลือก 2 วิชา
กลุม่ ภาษาจีน
จน.433 การเขียนภาษาจีนเชิงวิพากษ์

หน่วยกิต
3
กลุม่ วัฒนธรรมจีน

จน.413 ประเทศจีนในศตวรรษที่19 ถึงปัจจุบัน

จน.443 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 2 จน.473 ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนใน
วรรณคดีจีนคลาสสิก
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
บังคับเลือก 1 วิชา
แผนภาษาจีน
จน.423 การนาเสนอรายงานภาษาจีน

3
3
3
6
18
หน่วยกิต

แผนวัฒนธรรมจีน
จน.474 ภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนใน
วรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที่ 20

วิชาเลือกเสรี
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
6
6
15
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลกผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทา
โครงการรณรงค์ 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
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความ
สนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (Global
Mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
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
interest. The purpose of this is to create the 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 worldwide.
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการ
พัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม
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.
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หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่จะ
ช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกาย การ
จัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ในแขนงต่างๆทั้งทัศนศิลป์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their
ability 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)
TU108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
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.
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์
และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
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
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will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle
modifications.
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทักษะการคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถใน
ค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรองและ
จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
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 เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุนการใช้เหตุผลที่นาไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอด
ความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through quesitonning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Student 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 and strategies leading to the author’s conclusion. The
purpose is to apply this methods to students’ own persuasive writing based on information researched
from various sources, using effective presentation techniques.
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มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
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
vaiours disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญและการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
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, organizational and social levels.
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน3
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนการจัดลาดับความคิดการถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้น
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 และการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
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 Reading3
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical reading
skills.
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มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมโลกปัจจุบัน
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.
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษา
รู้จกั คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา
ให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
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
เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
สื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษา
เชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
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 โดยศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะ
ได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละ
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ประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึง
อิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการดารงชีวิตของคนไทย
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.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่
สมัยใหม่
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 และ
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ วิเคราะห์สังคม
แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
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 ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
(rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับ
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ข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
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.
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้ว
นาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
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
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงใช้
แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเน้นทาความ
เข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมีเพื่อเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มี
รอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ 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
TU 142 Man and Biological Science

3 (3-0-6)
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ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชราของมนุษย์
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม
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.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษ ย์สร้างขึ้น วัฏจักรชี วธรณี เคมี ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบนิเวศธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย 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.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของกาหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา
การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิง
อนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive
statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical
packages.
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญ หาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม
ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติ ฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
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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.
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน (Chinese)
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH171 Chinese 1
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนด้านการออกเสียง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวงศัพท์ประมาณ
450 คา
Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar and a
vocabulary of 450 words.
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH172 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 CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 more words.
ภาษาฝรั่งเศส (French)
ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-3-4)
FR070 Elementary French ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต)
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การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน (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)
FR171 French 1
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรัง่ เศส) หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและสอบถาม
ข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (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)
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-3-4)
FR172 French 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การบรรยายอารมณ์ความรู้สึก
ในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันโดยเน้นระดับการสื่อสารโต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว (บรรยายและฝึกฝน 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
Prerequisite: have earned credits of FR171 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)
JP171 Japanese for Beginners 1
ศัพท์ประมาณ 500 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
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มคอ.2
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)
JP172 Japanese for Beginners 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ประมาณ 700 คา และอักษรคันจิในชีวิตประจาวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในการ
สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจาวัน
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)
RS171 Russian 1
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ
ต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะนาหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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)
RS172 Russian 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171
ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิต
ประวันได้ (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
GR171 German 1

3 (3-0-6)
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ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์และสานวน
ภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผู้เริ่มเรียน 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)
GR172 German 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์และสานวน
ภาษาเยอรมันระดับต้นสาหรับผู้เริ่มเรียนในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษา เยอรมันในสถานการณ์ประจาวันง่ายๆ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวเยอรมัน
Prerequisite: have earned credits of GR171 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.
ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
GR111 Fundamental German 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
ไวยากรณ์พื้นฐานและโครงสร้างภาษา เยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาในชีวิตประจาวัน การอ่าน
ตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Prerequisite: have earned credits of GR172 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
ไวยากรณ์พื้นฐาน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ
การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนขึ้น การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และมีวงศัพท์มากขึ้น
Prerequisite: have earned credits of GR111 or Placement Test or Permission of the Department
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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)
SP171 Spanish I
การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น
คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 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.
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้
สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวันได้ 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.
ภาษาเกาหลี (Korean)
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี
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)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS171 or KO171
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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)
AS173 Khmer 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร
Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, speaking,
reading, writing and fundamental structures of Khmer language
อซ.174 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
AS174 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)
AS175 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)
AS176 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
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ภาษามลายู (Malay)
อซ.177 ภาษามลายู 1
3 (3-0-6)
AS177 Malay 1
ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู
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)
AS178 Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177
ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
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)
AS179 Vietnamese I
ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเวียดนาม
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)
AS180 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)
AS181 Lao I
ภาษาลาวเบื้องต้น เพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว
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มคอ.2
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)
AS182 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
ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian)
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
AS183 Indonesian I
ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอินโดนิเซีย
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)
AS184 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

วิชาในหลักสูตรฯ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
จน.171 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH171 Chinese 1
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนด้านการออกเสียงวิธีการเขียนตัวอักษรจีนโครงสร้างประโยคตลอดจนวงศัพท์ประมาณ
450 คา
Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar and
vocabularies about 450 words.
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มคอ.2
จน.172 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
CH172 Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้นคาศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจากจน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 คา
Prerequisite: students should pass CH 171, pass the test, or approval from the lecturer.
A continuation of CH171 with more complex sentences and 450 more words.
วิชาบังคับ
จน.201 ทักษะการใช้ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
CH201Chinese Language Skills 1
วิชาบังคับก่อน : เฉพาะนักศึกษาวิชาโทจะต้องสอบได้ จน.172 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนการปรับพื้นฐานด้านการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ด้านการเขียน
อักษรจีน ด้านการใช้คาศัพท์และด้านไวยากรณ์ของผู้เรียน
Prerequisites : Chinese-minor students Have earned credits of CH172 or permission from lecturer
The listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese, focusing on readjusting
students’ fundamental knowledge of Chinese characters, vocabulary, pronounciation, and grammar.
จน.202 ทักษะการใช้ภาษาจีน2
3 (3-0-6)
CH202 Chinese Language Skills 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.201 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน ความรู้ด้านคาศัพท์โครงสร้างประโยค และย่อหน้าใน
ระดับสูงขึ้นต่อจาก จน.201
Prerequisites : Have earned credits of CH201or permission from lecturer
The listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese, vocabulary, sentence and
paragraph structure in continuation of CH202
จน.221 ทักษะการฟังพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
CH221 Chinese Listening and speaking skills for discussion
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Comprehensive listening skill and speaking skills in Chinese for discussion on everyday life
situations.
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มคอ.2
จน.231 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH231 Chinese Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ สรุปประเด็น และวิเคราะห์ประเด็นสาคัญจากบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับภาษา
และวัฒนธรรมจีน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Analytical reading skill for identifying main idea from the essays or articles about Chinese
language and culture.
จน.232 ทักษะการเขียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH232 Chinese Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนภาษาจีนระดับย่อหน้าโครงสร้างประโยคและคาศัพท์ที่สาคัญสาหรับการเขียนความเรียง
ภาษาจีนเพื่อแสดงทัศนคติความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Chinese writing skill in paragraph level; essential sentence structures and vocabulary for
expressing ideas properly.
จน.251 การใช้คาศัพท์และสานวนจีน
3 (3-0-6)
CH251 Chinese VocabularyandIdioms
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วิเคราะห์คาศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ความหมายและลักษณะเด่นของสานวนจีนที่สาคัญ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Analysis of Chinese vocabulary which have similar meaning; the characteristics and meaning
of the selected Chinese idioms.
จน.252 โครงสร้างไวยากรณ์จีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH252 Modern Chinese Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนปัจจุบัน ชนิด หน้าที่ของคา วลี และโครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
The grammatical structure of modern Chinese. Analysis of the parts of speech and sentence
patterns.
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มคอ.2
จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH271 Introduction to History of Chinese Culture
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วิถีดารงชีวิตและดาเนินชีวิตของชาวจีน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสิ้นยุคราชวงศ์
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Cultures which have been involved and integrated into everyday life of Chinese people from
pre-historic times to the end of dynastic period.
จน.331 การเขียนรายงานภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH331 Chinese Report Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.232หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนรายงานภาษาจีน โดยประมวล สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากการฟัง หรือการอ่านตามหัวข้อที่
กาหนด
Prerequisites : Have earned credits of CH232or permission from lecturer
Study of Chinese report writing, including skills to analyze information and express ideas
systematically.
จน.341 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
CH341 Chinese - Thai Translation 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความหมาย หลักการ กระบวนการของการแปลทั่วไป ลักษณะภาษาจีนและภาษาไทย การฝึกแปลระดับคา
ประโยค และข้อความ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Definitions, principles and process of translation in general. Characteristics of Chinese and
Thai language. The practice on word, sentence and paragraph translation.
จน.351 ภาษาจีนคลาสสิก
3 (3-0-6)
CH351 Classical Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์ สานวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาจีนคลาสสิก
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Vocabulary and grammar of Classical Chinese.
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มคอ.2
จน.371 ประวัติวรรณคดีจีน
3 (3-0-6)
CH371 Introduction to Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะและรูปแบบการประพันธ์ของวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความหมายและสุนทรียรส
จากตัวอย่างบทประพันธ์ที่สาคัญ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
The characteristics and literary forms of Chinese literature from the ancient to the present
period. Esthetic and meaning of dominant literatures.
จน.461 การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีน
3 (3-2-4)
CH461 Chinese for Career
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีนตามที่นักศึกษาสนใจนอกชั้นเรียนหรือในรูปแบบโครงงานเฉพาะ (Special
project) มีการออกไปปฏิบัตินอกชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
The practice of Chinese language in the field or career which students are interested in the
form of extracurricular activities, or making a special project with at least 15 hours extracurricular
activities.
วิชาบังคับกลุ่มภาษาจีน
นักศึกษาที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาภาษาจีนต้องศึกษาวิชาบังคับของกลุ่มวิชาภาษาจีนทั้งหมด 8 วิชา 24 หน่วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
จน.263 ภาษาจีนธุรกิจ
3 (3-0-6)
CH263 Business Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการพูดและการเขียนเชิงธุรกิจคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้าและการ
ธนาคารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Speaking and writing skill for business Chinese. Vocabulary and expressions used in the
domestic and international business sector and banking.
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มคอ.2
จน.323 การฟังบรรยายภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH323 Listening Lectures in Chinese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน. 221หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการฟังคาบรรยายภาษาจีนเทคนิคการจับใจความหลักการฟังบรรยายเชิงวิชาการจากรายการโทรทัศน์
ข่าวสารคดีหรืองานบรรยายทางวิชาการ
Prerequisites : Have earned credits of CH221 or permission from lecturer
Listening skill for identifying main idea from the selected Chinese television programs,
documentaries, and academic lectures.
จน. 333 การอ่านบทความวิชาการ
3 (3-0-6)
CH333 ChineseAcademic Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.231 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะอ่านบทความทางวิชาการภาษาจีนสามารถจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความวิชาการภาษาจีน
Prerequisites : Have earned credits of CH231or permission from lecturer
Comprehensive reading skill for identifying main idea and analyzing information from
selected Chinese academic articles / papers.
จน.353 ระบบคาในภาษาจีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH353 Modern Chinese Morphology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ระบบคาวิธีการสร้างคา และชนิดของคา ในภาษาจีนปัจจุบัน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
System and evolution of modern Chinese morphology.
จน.363 ภาษาจีนในวงการข่าว
3 (3-0-6)
CH363 Chinese for News Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับวงคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงการข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ที่นาเสนอข่าว
ต่างๆในปัจจุบัน โดยผ่านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in news media. Reading, listening, speaking, and writing
skills from Chinese news media.
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มคอ.2
จน. 423 การนาเสนอรายงานภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH423Chinese Report Presentation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนและพูดนาเสนอรายงานทางวิชาการ หลักกลวิธีคัดเลือกหัวข้อค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงและ
นาเสนอรายงานเป็นภาษาจีน
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Writing and oral report presentationskills in Chinese on selected topics; the principles for
selecting topics, searching references and writing an academic report.
จน.433 การเขียนภาษาจีนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
CH433 Chinese Critical Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในเชิงวิพากษ์ หลักการค้นคว้าจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนความคิดเห็นและหลักการเขียนภาษาจีนในเชิงวิพากษ์
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
The skill for critical writing in Chinese; the skills for searching and analyzing information to
make support ideas in arguments.
จน.443 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
3 (3-0-6)
CH443 Thai - Chinese Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนเบื้องต้น กลวิธีการแปลต้นฉบับจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Basic principle in Thai-Chinese translation. Techniques of Thai - Chinese translation on
different source text.
วิชาบังคับกลุ่มวัฒนธรรมจีน
นักศึกษาที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาวัฒนธรรมจีนต้องศึกษาวิชาบังคับของกลุ่มวิชาวัฒนธรรมจีนทั้งหมด 8 วิชา 24
หน่วยกิตดังรายวิชาต่อไปนี้
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มคอ.2
จน.213 สังคมและเศรษฐกิจจีน
3 (3-0-6)
CH213Society and Economy of China
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจจีนปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจจีนโดยใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่านเขียน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Knowledge on modern Chinese society and economy; communicative skills about the
society and economy of China through reading, listening, speaking, and writing.
จน.373 ศิลปะจีน
3 (3-0-6)
CH373 Chinese Art
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวัติความเป็นมาความงามคุณค่าและความสาคัญของศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้านที่โดดเด่นของจีน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
History, values, and importance of Chinese fine art, sculpture, architecture, and folk art.
จน.383 ปรัชญาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
CH383 Chinese Classical Philosophy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
พัฒนาการของปรัชญาจีนโบราณ การปรับปรุงและสังเคราะห์แนวคิดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมจีนสมัยต่างๆ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาจีนที่มีต่อโลกปัจจุบัน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Evolution of Chinese classical philosophy; the adaptation of the philosophical thoughts in
different periods of Chinese history; values and contribution of Chinese classical philosophy in
modern society.
จน.384 เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CH384 Influential Events in Chinese History
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เหตุการณ์สาคัญและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์จีน
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
The influential events in Chinese history which affected Chinese society, politics, and culture.
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จน.385 บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
CH385Influential Figures in Chinese History
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประวัติบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
The public figures in Chinese history who had influence on Chinese society, politics, and
culture.
จน.413 ประเทศจีนในศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH413 China in 19thCentury - Present
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
เหตุการณ์สาคัญและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของจีน
ในศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
The influential events which affected Chinese society, economy, politics, and culture in 19th–
- Present.
จน.473 ภาพสังคมและวัฒณธรรมจีนในวรรณกรรมจีนสมัยศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
CH473 Perceptions of Chinese Society and Culture 20th Century Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การอ่านและศึกษาตัวบทวรรณกรรมจีนคัดสรรที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 20 เพื่อทาความเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมจีนฝึกการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์นิยายความเรียงและบทละครอย่างเป็น
ระบบ
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Reading and studying of the selected Chinese literary texts in 20th century for understanding
Chinese society and culture; practicing to use critical thinking skill to analyze and criticize novel,
poetry, essay ,and play systematically.
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จน.474 ภาพสังคมและวัฒณธรรมจีนในวรรณคดีจีนคลาสสิก
3 (3-0-6)
CH474 Perceptions of Chinese Society and Culture in Classical Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การอ่านและศึกษาตัวบทวรรณกรรมจีนคัดสรรที่โดดเด่นตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงราชวงศ์ชิงเพื่อทาความ
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนฝึกการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Reading and studying of the selected Chinese literary texts in the period between pre-Qin
dynasty until Qing dynasty for understanding Chinese society and culture; practicing to use critical
thinking skill for producing the systematic analysis and criticism.
วิชาเลือก
จน.336 การอ่านความเรียงร้อยแก้วปัจจุบัน
3 (3-0-6)
CH336 ContemporaryChineseProse Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.231หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทักษะการอ่านความเรียงร้อยแก้วจีนปัจจุบัน เรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมจีนผ่านงานวรรณกรรมร้อยแก้ว
Prerequisites : Have earned credits of CH231or permission from lecturer
The reading skill for Contemporary Chinese prose; study of Chinese society and culture
through selected Chinese proses.
จน.366 ภาษาจีนเพื่อการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
CH366 Chinese for International Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ศัพท์สานวนต่างๆ ที่ใช้ ในการระหว่างประเทศ มารยาท และพิธีทางการทูตแบบจีน ทักษะการฟัง พูด
อ่าน และ เขียนภาษาจีนในบริบทของการระหว่างประเทศ
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in international affairs. Knowledge on Chinese manners and
diplomacy. Skills in listening, speaking, reading and writing in the context of international affairs.
จน.367 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
CH367 Chinese for Tourism andHotel Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา จน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
คาศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในวงการโรงแรมและท่องเที่ยว และข้อมูลทางด้านมารยาทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Vocabulary and expressions used in tourism and hotel business; necessary information
about local culture and etiquette.
จน.376 วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย
3 (3-0-6)
CH376 Chinese Culture in Thai Society
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วัฒนธรรมและขนบประเพณีจีนที่แพร่หลายและประสมประสานในสังคมไทย
Prerequisites : Have earned credits of CH202or permission from lecturer
Chinese traditions which have been spread over and assimilated in Thai society.
จน.416 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไต้หวัน
3 (3-0-6)
CH416 Introduction to Taiwan
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.202 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับไต้หวัน ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
Prerequisites Have earned credits of CH202or permission from lecturer
History, geography, politics, economy, and culture of Taiwan.
จน.426 ภาษาจีนในสื่อบันเทิงและภาพยนตร์
3 (3-0-6)
CH426 Chinesefor Entertainment Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของจีน การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของจีน
โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Evolution of Chinese movies and entertainment media through reading and listening skills,
parallel to speaking and writing practice to communicate relevant topics.
จน.446 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2
3 (3-0-6)
CH446 Chinese - Thai Translation 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาจน.341 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีการแปลต้นฉบับประเภทวรรณกรรม ข่าว เอกสารทางการ บทความวิชาการภาษาจีนเป็นภาษาไทย
Prerequisites : Have earned credits of CH341or permission from lecturer
Techniques of Chinese - Thai translation on literatures, news, official documents and
academic articles.
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จน.476 คติความเชื่อชาวบ้านจีน
3 (3-0-6)
CH476 Chinese Folklore
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ300 สี่วิชาขึ้นไปหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความเป็นมาของคติความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม และตานานพื้นบ้านในสังคมจีน
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
History of local beliefs, religions, rituals, and mythologies in Chinese society.
จน.496 การสัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
CH496 Seminar in Special Topics of Chinese Language and Culture
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาภาษาจีนระดับ 300 สี่วิชาขึ้นไป หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาเฉพาะหัวข้อนักศึกษาสามารถเลือกวิเคราะห์และอภิปรายหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ภาษาหรือวัฒนธรรมจีนที่สนใจ
Prerequisites : Have earned credits of four or more CH3xx subjects or permission from lecturer
Analysis and discussion of the selected topics on Chinese language and culture.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.211 การฟัง-พูด

3 (3-0-6)

EG211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยคเพื่อพัฒนาการพูด
การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและ
ความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
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.
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อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์

3 (3-0-6)

EG221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กลวิธีใน
การวางโครงสร้างของงานเขียน
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)

EG231 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.
คาอธิบายรายวิชาโทกลุ่มเกาหลีศึกษา
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
AS171 Korean 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี
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)
AS172 Korean 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171 หรือ กล.171
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
Pre-requisite: have earned credits of AS171 or KO171
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กศ.211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS211 Introduction to Korean Studies
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีโดยสังเขป ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรมเกาหลี และการต่างประเทศของประเทศเกาหลี
General knowledges in brief on various aspects of Korean history, geography, economy,
governance, socio-cultural and foreign affairs.
กศ.223 ภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
KS223 Korean 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 172 ภาษาเกาหลี 2 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาเกาหลีระดับกลาง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นคาศัพท์ สานวน และ
โครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้
Prerequisite: have earned credits of AS 172 or the Lecturer’s Permission or Exemption
Intermediate grammatical structure and lexical items in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Korean
language to express opinions.
กศ.224 ภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
KS224 Korean 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กศ. 223 ภาษาเกาหลี 3 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาเกาหลีระดับกลาง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นคาศัพท์ สานวน และ
โครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ รวมถึงเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และอ่านจับใจความบทความสั้นๆได้
Prerequisite: have earned credits of KS. 223 Korean 3 or the Lecturer’s Permission
Intermediate grammatical structure and lexical items from KS223 (Korean 3) in order to
develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to
understand and explain short stories and articles.
กศ.225 ทักษะภาษาเกาหลีสาหรับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS225 Korean Language Skills for Korean Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กศ. 224 ภาษาเกาหลี 4 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีระดับสูง สาหรับศึกษาเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา
Prerequisite: have earned credits of KS. 224 Korean 4 or the Lecturer’s Permission
Developing skills of listening, speaking, reading, and writing for Korean Studies.
52

มคอ.2
กศ.333 ประวัติศาสตร์เกาหลี
KS333 History of Korea
ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน
History of Korea from the ancient periods to the present day.

3 (3-0-6)

กศ.334 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
KS334 Society and Culture of Korea
ประเด็นสาคัญต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของชาวเกาหลีที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน
Important issues in society and culture of Korea, emphasizing ideas, beliefs, traditions, and
rituals that consequentially influence the Korean way of life to the present.
กศ.335 การเมืองและเศรษฐกิจเกาหลี
3 (3-0-6)
KS335 Politics and Economy of Korea
ลักษณะการเมืองการปกครองและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการเมืองและ
เศรษฐกิจที่สาคัญต่างๆ
Politics, governance and economic development in Korea, including major political and
economic changes.
กศ.433 เกาหลีกับประชาคมโลก
3 (3-0-6)
KS433 Korea and World Community
ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ บทบาทมหาอานาจ ความสัมพันธ์กับอาเซียนและ
ยุทธศาสตร์สู่การเป็นประเทศอานาจระดับกลางที่โดดเด่น
Cooperation and conflicts between North and South Korea , role of the world superpowers,
the relationship with ASEAN, and South Korea’s strategies to become a prominent world’s middle
power.
กศ.434 สื่อและสังคมเกาหลี
3 (3-0-6)
KS434 Media and Korean Society
วิวัฒนาการและรูปแบบของสื่อต่างๆของเกาหลีซึ่งรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อดิจิตอล
ผลกระทบที่มีต่อสังคมเกาหลี และการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก
The evolution and forms of Korean media, including newspaper, electronic media, and
digital media, and its impact on the Korean society. The Korean cultural dissemination to other
regions.
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กศ.435 หัวข้อเฉพาะในด้านเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
KS435 Special Topics in Korean Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กศ.211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางเกาหลีศึกษา หัวข้อที่กาหนดต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite: have earned credits of KS211 Introduction to Korean Studies or the Lecturer’s
Permission
Special topics in Korean Studies must be approved by the curriculum committee.
กศ.436 ประเด็นร่วมสมัยในเกาหลี
3 (3-0-6)
KS436 Contemporary Issues in Korea
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กศ.211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจสะท้อนสภาวะปัจจุบันของเกาหลี วัฒนธรรมร่วมสมัย ความขัดแย้งในคาบสมุทร
เกาหลี การพัฒนาและเศรษฐกิจเกาหลี ประเด็นทางการเมืองและปัญหาทางสังคม
Prerequisite: have earned credits of KS211 Introduction to Korean Studies or the Lecturer’s
Permission
Contemporary issues reflecting the Korean current affairs, Popular Cultures, Conflicts in
Korean Peninsula, Economic Development, Political issues and Social Problems.
หมายเหตุ การเรียนการสอนเป็นไปตามมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกาหลีศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาเกาหลี แล้วแต่กรณี
Remark: The instruction will be done in accordance with the resolution of the faculty’s
meeting in each semester, and the instruction could be done either in Thai or Korean.

54

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนสามารถเลือกรายวิชาจน.461 การ
ฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาจีน รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่ต้องการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารข้อมูล ได้ใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการพัฒ นาทักษะทาง
ภาษาก่อนจบออกไปทางานจริง ทั้งนี้การลงมือปฏิบัติงาน หรือดาเนินโครงงานลักษณะ Special Project จะต้องผ่าน
การอนุมัติจากสาขาวิชาฯ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่พบระหว่าง
การทางาน
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และปรับตัวเข้ากับสถานที่ฝึกปฏิบัติได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและมีการออกนอกห้องเรียนด้วย ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชา จน. 496 การสัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
เพื่อวิจัยประเด็นทางภาษาและวัฒนธรรมจีนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา และหัวข้องานวิจัยต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการหลักสูตรฯ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล
3) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาทุกคนเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
2) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม
3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
4) ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5) ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วม
ฟังการนาเสนอผลการศึกษา
6) ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
7) ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา
ทุกคน
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่าระดับ
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในแต่ละรายวิชาจะดาเนินการจากคะแนนสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดาเนินการต่อไปนี้
1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3) สารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 141 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาในสาขาทั้งหมดไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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