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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)  
(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ท่าพระจันทร์ /คณะศิลปศาสตร์ /โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25570051101437 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in International Studies (ASEAN-China)  
   (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)  
   ชื่อย่อ ศศ.บ. (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)  
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (International Studies) (ASEAN-China) 
   ชื่อย่อ B.A. (International Studies) (ASEAN-China) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   129  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)  
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 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 
   หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในปีการศึกษา 2563  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 อาจารย์ 
  8.2 นักวิจัย/ นักวิชาการด้านอาเซียนและจีนศึกษา 
  8.3 บรรณาธิการ 
  8.4 มัคคุเทศก์ 
  8.5 ข้าราชการ และพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและจีน 
  8.6  นักเขียน/ นักวิจารณ์ 
  8.7  นักข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้รายงานข่าว 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยท์่าพระจันทร์  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และการ
ขยายอ านาจทางด้านเศรฐกิจและสังคมของประเทศจีน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในภูมิภาคและประชาคม
โลก ซึ่งมคีวามส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต การสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
วิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน) จึงมีความส าคัญในการสร้างนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และเท่าทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถยืนหยัดในสภาพการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเติบโตของสังคมเมืองสมัยใหม่ วัฒนธรรมบริโภคนิยมรวมถึงแรงกดดันของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน  
ตลอดจนการรวมกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันในทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้สาขาวิชาวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน-จีน) ต้องติดตามกระแสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือที่จะสามารถสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับตนเอง
เข้าสู่สภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มี
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ความยั่งยืนได้ โดยนอกเหนือจากรายวิชาที่ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเป็น
ภาษาอังกฤษแล้ว สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ยังเปิดสอนรายวิชาภาษาอาเซียนและภาษาจีนให้นักศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจเพ่ิมเติมและเป็นเครื่องมือในการใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน  มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตร ด้วยการปรับเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัย  โดยเฉพาะวิชาภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน ตลอดจน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  อีกทั้งเพ่ือใช้ในการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  
 12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 มุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติและเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 

12.2.2 สนองตอบพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ และการวิจัยด้วยการสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระดับอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือขยายองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์ทาง
วิชาการ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3–0–6) 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา    3 (3–0–6) 
มธ.101 เศรษฐกิจการเมืองโลก อาเซียน และไทย   3 (3–0–6) 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม     3 (3–0–6) 
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน     3 (3–0–6) 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3–0–6) 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3–0–6) 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3 (3–0–6) 
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3–0–6) 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3–0–6) 
มธ.124  สังคมกับเศรษฐกิจ     3 (3–0–6)  

     อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน    3 (3–0–6) 
    ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น    3 (3–0–6) 
    ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น    3 (3–0–6)  

ร.271  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3–0–6) 



มคอ.2 

3 

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนรายวิชาได้มากขึ้น  โดยสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตรที่มีอยู่เป็นวิชา
เลือกเสรีได้ 
  

 13.3  การบริหารจัดการ 
  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน -จีน) เพ่ือบริหารจัดการ
หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามก าหนดเงื่อนไขและตามความเหมาะสม รวมทั้ งควบคุมดูแล
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
  พัฒนาองค์ความรู้ทางสหวิทยาการด้านวิเทศคดีศึกษาเน้นอาเซียนและจีน  เพ่ือท าความเข้าใจสังคมนานาชาติ
ได้เป็นอย่างด ี
  ความส าคัญ  

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) มุ่งพัฒนาและสร้างบัณฑิตด้านวิเทศคดีศึกษา ประมวลความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียนและจีน โดยเน้นความเป็นนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติมาศึกษาและพัฒนาความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1)   มีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของอาเซียนและจีน 
2)  สามารถน าความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
3)  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้
เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการเปิดสอนภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาที่ 3 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  วัน – เวลาราชการปกติ   
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน– กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ หรือก าลังศึกษ า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ทุกแผนการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2) ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีใบเทียบวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการมาแสดง 

3) ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
4) ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้  
- มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
- หรือ TOEFL ส าหรับ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน 
- หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า ระดับ 6.0 
- หรือ SAT (Critical Reading) 350 
- หรือ NEW SAT 400 
(โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
5) ในกรณีนักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 4 สามารถเข้าศึกษาก่อนได้ แต่

ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์จึงจะศึกษาต่อไปได้ 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   
  การคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
     2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 

1.  วิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
2.  วิชาเฉพาะ      93 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ    39     หน่วยกิต 
2.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ     15  หน่วยกิต 
2.3 วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ  12  หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือก                               27         หน่วยกิต  

        3.  วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
  

  3.1.3     รายวิชาในหลักสูตร   
  3.1.3.1 รหัสวิชา 
 รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  

                    วอจ./ IAC หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ 
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เลขหลักหน่วย   
เลข 0-2  หมายถึง  วิชาบังคับ 
เลข 3-5  หมายถึง  วิชาบังคับเลือก 
เลข 6-9  หมายถึง  วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ  
เลข 0  หมายถึง  วิชาแนวคิดทฤษฎี ปรัชญา ระเบียบวิธีวิจัย 
เลข 1     หมายถงึ  วิชาผู้คนและชุมชนในอาเซียนและจีน 
เลข 2  หมายถึง  วิชาอาเซียนและจีนกับบริบทโลก 
เลข 3  หมายถึง  วิชาภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมและการสื่อสาร 
เลข 4-5  หมายถึง  วิชาเศรษฐกิจอาเซียนและจีน  
เลข 6-9  หมายถึง  วิชาภาษาท่ีใช้ในกลุ่มคนประเทศอาเซียน 

เลขหลักร้อย 
เลข 2      หมายถึง  วิชาระดับต้น 
เลข 3   หมายถึง  วิชาระดับกลาง 
เลข 4  หมายถึง  วิชาระดับสูง 

 
  3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1) วิชาศึกษาทั่วไป                                        30  หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี้  
  รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
        หมวดมนุษยศาสตร์     บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 

  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม      3 (3 – 0 – 6) 
 TU102 Social Life Skills 
 
 หมวดสังคมศาสตร์      บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3 – 0 – 6) 

 TU100  Civic Engagement 
 มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3 – 0 – 6) 
 TU101  Thailand, ASEAN, and the World  
     หมวดวิทยาศาสตร์ 
 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
 TU103 Life and Sustainability 
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    หมวดภาษา    
  มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (3 – 0 – 6) 

TU050 English Skill Development      (ไม่นับหน่วยกิต) 
  มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3 – 0 – 6) 
  TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
  มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3 – 0 – 6) 
  TU105 Communication Skills in English 
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3 – 0 – 6) 
  TU106 Creativity and Communication 

  ส่วนที่ 2  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้ดังนี้ คือ 9 หน่วยกิต                                           
1. รายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์ก าหนด 1  วิชา  3  หน่วยกิต 

                มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ                     3 (3 – 0 – 6) 
                TU124 Society and Economy                                        

2. รายวิชาที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ก าหนด 2 วิชา 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
 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 
 อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 3 (3 – 0 – 6) 
                AS125 Introduction to ASEAN 
 
2) วิชาเฉพาะ  93   หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ก าหนดให้นักศึกษาต้องศึกษา รวม  
93  หน่วยกิต  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก
ภาษา ต่างประเทศ 12 หน่วยกิต และวิชาเลือก 27 หน่วยกิต 
                     2.1  วิชาบังคับ                                    39  หน่วยกิต 

นักศึกษาทกุคนต้องศึกษาวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ในรายวิชาระดับ 
3xx และ 4xx หากนักศึกษาได้ต่ ากว่า C ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวจนกว่าจะมีผลการสอบไล่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
จากรายวิชาต่อไปนี้ คือ  

2.1.1 วิชาบังคับนอกสาขา 
 ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น     3 (3 – 0 – 6) 
 EC214  Introductory Macroeconomics 

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3 – 0 – 6) 
 PO271 Introduction to International Relations 
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2.1.2 วิชาบังคับในสาขา 
วอจ.210 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิเทศคดีศึกษา    3 (3 – 0 – 6) 
IAC210 Introduction to International Studies 
วอจ.211 จีนในโลกสมัยใหม่      3 (3 – 0 – 6) 
IAC211 China and the Modern World 
วอจ.221 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
IAC221 The Historical Background of Modern Southeast  Asian 
วอจ.301 การแสวงหาความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
IAC301 Knowledge Discovery in Humanities and Social Sciences 
วอจ.302 การฝึกงาน       3 (3 – 0 – 6) 
IAC302 Internship 
วอจ.320 อาเซียนในบริบทโลก      3 (3 – 0 – 6) 
IAC320 ASEAN in Global Context 
วอจ.340 พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมืองอาเซียน    3 (3 – 0 – 6) 
IAC340 The Political Economic Development of ASEAN 
วอจ.341 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองจีน    3 (3 – 0 – 6) 
IAC341 Political and Economic Development of China 
วอจ.401 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
IAC401 Research Methodology in Social science and Humanities  
วอจ.402 ภาคนิพนธ์       3 (3 – 0 – 6) 
IAC 02 Research Project 
วอจ.420 อาเซียนกับจีน       3 (3 – 0 – 6) 
IAC420 ASEAN and China 

  2.2 วิชาบังคับภาษาอังกฤษ      15  หน่วยกิต 
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุก

รายวิชา หากนักศึกษาได้ต่ ากว่า C ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวจนกว่าจะมีผลการสอบไล่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด จาก
รายวิชาต่อไปนี้ คือ  

 วอจ.230  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 
 IAC230 Academic Reading and Writing in Humanities and Social Sciences 
 วอจ.231 การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (3 – 0 –6) 
 IAC231 Research  Writing in Humanities and Social Sciences 
 วอจ.330 การพูดสื่อสารขั้นสูง      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC330 Advanced Oral Communication 
 วอจ.331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC331 Intercultural Communication 
 วอจ.430 การแสดงออกเชิงศิลปะ และแรงบันดาลใจ    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC430 Artistic Expression and Inspiration 
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 2.3      วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ                                            12  หน่วยกิต  
  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่งรวม 12 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ คือ  
 วอจ.263 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1                                    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC263   Communicative Vietnamese 1    
 วอจ.264   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2                            3 (3 – 0 – 6) 
 IAC264 Communicative Vietnamese 2 
 วอจ.363 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3                                     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC363   Communicative Vietnamese 3    
 วอจ.364   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 4                            3 (3 – 0 – 6) 
 IAC364   Communicative Vietnamese 4 
 วอจ.273   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 1                                            3 (3 – 0 – 6) 
 IAC273 Communicative Burmese 1 
 วอจ.274   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 2                                   3 (3 – 0 – 6) 
 IAC274   Communicative Burmese 2   
 วอจ.373   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3                                            3 (3 – 0 – 6) 
 IAC373   Communicative Burmese 3 
 วอจ.374     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 4                                   3 (3 – 0 – 6) 
 IAC374 Communicative Burmese 4 
 วอจ.283 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1                                    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC283   Communicative Melayu 1     
 วอจ.284 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2                                    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC284   Communicative Melayu 2 
 วอจ.383 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3                                    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC383   Communicative Melayu 3     
 วอจ.384 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 4                                    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC384   Communicative Melayu 4   
 วอจ.293 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC293 Communicative Chinese 1    
 วอจ.294 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC294   Communicative Chinese 2 
 วอจ.393 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC393   Communicative Chinese 3    
 วอจ.394 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC394   Communicative Chinese 4 
 วอจ.265 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC265   Communicative Thai 1      
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 วอจ.275 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC275   Communicative Thai 2 
 วอจ.365 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC365 Communicative Thai 3 
 วอจ.375  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC375 Communicative Thai 4 
 วอจ.266 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC266   Communicative Spanish 1      
 วอจ.277 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC277   Communicative Spanish 2 
 วอจ.366 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 3                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC366 Communicative Spanish 3 
 วอจ.377  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4                                      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC377 Communicative Spanish 4 
 วอจ.276 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 1                                     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC276  Communicative Indonesian 1      
 วอจ.286 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 2                                     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC376  Communicative Indonesian 2 
 วอจ.376 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 3                                     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC386 Communicative Indonesian 3 
 วอจ.386  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 4                                     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC366 Communicative Indonesian 4 

  2.4      วชิาเลือก                                                                        27   หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาที่โครงการก าหนด ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

วอจ.207  สังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศ     3 (3 – 0 – 6) 
IAC207  International Community and International Laws 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น     3 (3 – 0 – 6) 
EC213 Introductory Microeconomics 

 วอจ.206 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC206  Introduction to International Business 
 วอจ.216 กลุ่มชาติพันธุ์ในอาเซียน      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC216 Ethnicity in ASEAN 
 วอจ.226 อารยธรรมจีนเบื้องต้น      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC226 Introduction to Chinese Civilization 
 วอจ.316 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC316 The Overseas Chinese in Southeast Asia 
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  วอจ.317 การท่องเที่ยวในอาเซียน      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC317 Tourism in ASEAN 
 วอจ.318 การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมในอาเซียนและจีน  3 (3 – 0 – 6) 
 IAC318 The Study on Corporate Social Responsibility in ASEAN and China 

 วอจ.327 วิถีไทยกับบริบทโลก      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC327 Thai and  Global Context 

 วอจ.336 สังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC336 Society and Culture in Contemporary China 
 วอจ.337 จีนสมัยใหม่ผ่านภาพยนตร์     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC337 Exploring Modern China Through Films 
 วอจ.338 วรรณกรรมร่วมสมัยอาเซียน     3 (3 – 0 – 6)  
 IAC338 Contemporary ASEAN Literature  
 วอจ.339 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับสื่อในอาเซียน    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC339 Creative Industry and the Media in ASEAN 

วอจ.345 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น   3 (3 – 0 – 6) 
 IAC345 Introduction to International Political Economy 
 วอจ.346 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน   3 (3 – 0 – 6) 
 IAC346 China’s Foreign Economic Relations   
 วอจ.416 เพศวิถี ประชาสังคมและการพัฒนาในอาเซียน   3 (3 – 0 – 6) 
 IAC416 Gender, Civil Society and Development in ASEAN 
 วอจ.417 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอาเซียน    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC417 Seminar Contemporary Issue in ASEAN  
 วอจ.426 ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองโลก     3 (3 – 0 – 6) 
 IAC426 Contemporary Issues in World Politic 
 วอจ.433 ล่าม        3 (3 – 0 – 6) 
 IAC433  Interpreting 
 วอจ.446 กลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับอาเซียน    3 (3 – 0 – 6) 
 IAC446 Sino-ASEAN Business in Strategies  
 วอจ.447 รฐับาลจีนกับนโยบาย      3 (3 – 0 – 6) 
 IAC447 Chinese Government and its Policies 

 

3) วิชาเลือกเสรี                                                  6   หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาทีเ่ปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
1.  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2) 
2.  วชิาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใชร้หัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ. 156 
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4) การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) 
นักศึกษาที่ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน) ได้หน่วยกิตสะสมไม่

น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
4.1 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
4.2 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
4.3 ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต 
4.4 ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) 60 หน่วยกิต 

4.4.1  วิชาบังคับในสาขาวิชา 30 หน่วยกิตตามเงื่อนไขวิชาบังคับในสาขา และต้องสอบได้         
ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 

4.4.2  วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต  
4.4.3  วิชาเลือกในสาขา 12 หน่วยกิต 
4.4.4  วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4.5 ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 

 
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

 ภาค 1 หน่วยกิต   ภาค 2 หน่วยกิต 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3  มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ      3 
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี 

และศลิปะการแสดง 
3  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียน 
อย่างมีวิจารณญาณ 

3  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค ์
และการสื่อสาร 

3 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3  วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (1)  3 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3  มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซยีน 3  วอจ.230 การอ่านและการเขียนเชิง

วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 

 รวม 18   รวม 18 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 ภาค 1 หน่วยกิต   ภาค 2 หน่วยกิต 
วอจ.210 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวเิทศคดี

ศึกษา  
3  วอจ.331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 

วอจ.330 การพูดสื่อสารขั้นสูง 3  ศ.214  เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องต ้  3 
วอจ.221 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม ่

3  วอจ.301 การแสวงหาความรู้ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 

วอจ.231 การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

3  วอจ.211 จีนในโลกสมัยใหม ่  3 

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3  วอจ.2XX วิชาบังคับเลือกภาษา (2) 3 

วอจ.2XX วิชาบังคับเลือกภาษา (1) 3     
 รวม 18   รวม 15 

 
ปีการศึกษาที่ 3 

 ภาค 1 หน่วยกิต   ภาค 2 หน่วยกิต 
วอจ.340 พัฒนาการเศรษฐกจิและ

การเมืองอาเซียน 
3  วอจ.320 อาเซียนในบริบทโลก 3 

วอจ.341 พัฒนาการเศรษฐกิจและ
การเมืองจีน 

3  วอจ.401 ระเบียบวิธีวิจยัพื้นฐานทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

3 

วอจ.430 การแสดงออกเชิงศิลปะ และ
แรงบันดาลใจ 

3  วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (4) 3 

วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (2) 3  วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (5) 3 
วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (3) 3  วอจ.3XX วิชาบังคับเลือกภาษา (4) 3 
วอจ.3XX วิชาบังคับเลือกภาษา (3) 3     
 รวม 18   รวม 15 
 

 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
วอจ. 302 การฝึกงาน 3 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
 ภาค 1 หน่วยกิต   ภาค 2 หน่วยกิต 
วอจ.402 ภาคนิพนธ์ 3  วอจ.420 อาเซียนกับจีน 3 
วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (6) 3  วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (9) 3 
วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (7) 3  XXX เลือกเสรี (2) 3 
วอจ.XXX วิชาเลือกสาขา (8) 3     
XXX เลือกเสรี (1) 3     
 รวม 15   รวม 9 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1) วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม         3 (3 – 0 – 6 ) 
TU102 Social Life Skills 
 การดแูลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญ

ที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์  การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 

 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to 
develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. 
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating 
the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, 
performing arts and architecture.   

 

หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 (3 – 0 – 6 ) 
TU100 Civic Engagement  
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก                          

ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษา
จะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 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 ) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้                      

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือ
บุคคลที่ไดร้ับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
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 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective 
of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global 
mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 

 
หมวดวิทยาศาสตร์ 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6 ) 
TU103 Life and Sustainability 

การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในคว ามขัดแย้งและการ
แปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    

 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this 
changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the 
environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and 
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from 
the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution 
pathways for sustainable lifestyle modifications. 

 
หมวดภาษา 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         3 (3 – 0 – 6 ) 
TU 050 English Skill Development                 ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 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 ) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียน
เชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 
skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, 
using effective presentation techniques.   
 

มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ       3 (3 – 0 – 6 ) 
TU105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 

 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability 
to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   

 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร            3 (3 – 0 – 6 ) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสารความคิด

ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม 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, organisational and social levels 

 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2  
มธ.116  มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  3 (3 – 0 – 6 ) 
TU116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 

ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจาก
ผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของ
มนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและซาบซึ้งใน
สุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความส านึกในคุณค่าของ
ผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวิตของ คนไทย  
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 
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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 ) 
TU117  Development of the Modern World 

พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
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.124  สังคมกับเศรษฐกิจ    3 (3 – 0 – 6 ) 
TU 124  Society and Economy 

แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์                              
แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย 
โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze 
social and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of 
culture and institutions on the social and economic system. 

 
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. 

 
2) วิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
วิชาบังคับนอกสาขา 
ศ.214  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น         3 (3 – 0 – 6 ) 
EC214  Introductory Macroeconomics  
 (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์) 

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์  เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณ
รายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน 
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ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการน าดัชนีชี้
วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 (For students who are not Economics majors)  
Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals 
and problems in the context of Macroeconomics; determination of national income; 
money markets, supply of and demand for money; Macroeconomic problems including 
unemployment, inflation, and deflation, fiscal and 
 

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3 (3 – 0 – 6 ) 
PO271    Introduction to  International Relations 
 พ้ืนฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการระหว่างประเทศ ปัจจัย

ทางด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ  
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูป
ต่างๆ เช่น  ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว 
Foundations of international politics; the nature and structure of international relations; 
political, military, economic, social and cultural factors as well as ideologies which impact 
on state behaviour; development of international cooperation in its different forms, such 
as practice regulations, laws and international institutions resulting from and affecting the 
above factors. 

 
วิชาบังคับในสาขา 
วอจ.210  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิเทศคดีศึกษา       3 (3 – 0 – 6) 
IAC210 Introduction to International Studies 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิเทศคดีศึกษาทั้ง วัฒธรรมศึกษา เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ การทูต

และกฎหมายระหว่างประเทศ การศึกษาภาวะสิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้แนวคิดโลกคดีศึกษาของโลกาภิวัตน์ 
A comprehensive introduction to international studies , an interdisciplinary approach 
which includes various fields of study , e.g.,cultural studies , international political – 
economy diplomacy and international law , or environmental study of the Earth , within 
the concepts of global studies of globalization. 
 

วอจ.211 จีนในโลกสมัยใหม่         3 (3 – 0 – 6) 
IAC211 China and the Modern World 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศจีน ตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงจนถึงปัจจุบัน บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อจีนสมัยใหม่ ผลกระทบจากตะวันตกที่มีต่อจีนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอ่ืนๆ ในโลก
สมัยใหม่ 
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A comprehensive study of China from late imperial Qing to present, with attention to the 
major historical developments, influential personalities in modern China, the impact of the 
west on China, and relationships between China and other countries in the modern world. 
 

วอจ.221 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่    3 (3 – 0 – 6) 
IAC221 The Historical Background of Modern Southeast  Asian 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่อตั้งอาเซียนโดยสังเขป  ผลกระทบจากสมัยอาณานิคมและ

สงครามเย็น ก าเนิดและพัฒนาการของอาเซียนท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ในบริบทแห่งโลกาภิวัตน์ 

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

 
วอจ.301  การแสวงหาความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3 (3 – 0 – 6) 
IAC301 Knowledge Diversity in Humanities and Social Sciences  
 แนวคิดเรื่อง “ศาสตร์” ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความส าคัญของความรู้ กระบวนการแสวงหา

ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ ทั้งในส่วนที่เหมือนและแตกต่างระหว่างมนุษยศาสตร์กับ
สังคมศาสตร์ 

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

  
วอจ.302 การฝึกงาน          3 (3 – 0 – 6) 
IAC302 Internship 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาหมวดบังคับเลือกภาษา 4 หรือได้รับอนุมัติจากโครงการฯ 

การฝึกปฏิบัติงานประเภทต่างๆ ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนหรือจีน นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่โครงการฯ ก าหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากคณะศิลปศาสตร์ โดยต้องฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง และอยู่ในความควบคุมรวมถึงการประเมินผลโดยโครงการฯ และ
องค์กร/หน่วยงานนั้นๆ ภายหลังการฝึกงานนักศึกษาต้องท ารายงานเสนอเพ่ือประเมินผลการฝึกงาน  

 Prerequisite: Having earned credits of Language level 4 or approval from the Program 
Practice of various assignments in institutions or organizations in ASEAN or China; students 
can do the practicum in the organizations provided by the program or those approved by 
the faculty; the practicum must take at least 150 hours under the supervision and 
assessment of the program and the organization; after the practicum the student must 
submit a report for assessment. 
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วอจ.320  อาเซียนในบริบทโลก         3 (3 – 0 – 6 ) 
IAC320 ASEAN in Global Context 

นโยบายและการบริหารเชิงองค์กร โครงสร้างองค์กร เสาหลักทั้งสามคือ เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง 
และสังคมวัฒนธรรม  กฎบัตร และบทบาทตลอดจนอ านาจหน้าที่ต่างๆ ของอาเซียนในเชิงลึก เงื่อนไขการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลในฐานะองค์กรหนึ่งของโลก 
ASEAN in its policy and organizational management, the structure of organization, the 
three pillars of organization, ASEAN charter, and its roles and missions in dept. A study of 
ASEAN as a past of World Organisation, conditions for capability development in world 
competition.  

วอจ.340  พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองอาเซียน      3 (3 – 0 – 6) 
IAC340 Political and Economic Development of ASEAN 
 พัฒนาการและพลวัตเศรษฐกิจและการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ASEAN in the development and dynamics of political and economies from past to present, 
trends of political and economic in the near future 

 

วอจ.341 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองจีน       3 (3 – 0 – 6) 
IAC341 Political and Economic Development of China 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจีนตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน  การปฏิรูปและปฏิวัติที่
เป็นประสบการณ์เฉพาะของจีน ความเปลี่ยนแปลงและการทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง  
An introduction to the development of China's economy, society and politics since 1949 
to present; China's particular revolution and reform experience, economic, social and 
political changes, and reviews of policies. 

 
วอจ.401 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3 (3 – 0 – 6) 
IAC401 Research Methodology in Social science and Humanities 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความเข้าใจ

และทักษะในการเขียนเค้าโครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอรายงาน
การวิจัย 

 Basic research methods in Humanities and Social science , understanding and skills in 
writing research proposal , collecting data , information analysis , and presenting research 
report. 

 
วอจ.402 ภาคนิพนธ์          3 (3 – 0 – 6) 
IAC402 Research Project 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ.401 หรือ ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ประเด็นตามความสนใจเป็นรายบุคคลในรูปแบบของงานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา

แนะน า 
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 Prerequisite: Have earned credits of IAC 401 or Approved from Instructor 
 A special topic of individual interest in conducting the research under the supervision of 

an advisor 
 
วอจ.420  อาเซียนกับจีน         3 (3 – 0 – 6) 
IAC420 ASEAN and China 

แนวคิดและหลักการ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นในการท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและลักษณะของปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม 
Multidisciplinary and topical approaches to understanding the interactions between China 
and ASEAN from past to present; patterns and characteristics of such interactions, social 
and cultural exchanges. 

 
วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 
วอจ.230  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (3 – 0 – 6) 
IAC230 Academic Reading and Writing in Humanities and Social Sciences 

กลวิธีต่างๆ ในการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การวิเคราะห์โครงสร้างและภาษาที่ใช้ในเอกสารเชิงวิชาการ การ
ฝึกฝนทักษะการเขียน โดยเน้นรูปแบบในการเขียน ความกระชับของการเรียบเรียงเนื้อหา 
Strategic used in reading academic texts in the field of social science; analysis of academic 
text structure and language used in academic texts; skills of writing exposition, with 
emphases on the precision of presentation and organization of content  

 
วอจ.231 การเขียนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3 (3 – 0 – 6) 
IAC231  Research Writing in Humanities and Social Sciences 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ.230 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการอ่าน และการเขียนผลงานเชิงวิชาการข้ันสูง โดยเน้นการอ้างอิง การเรียบเรียงเนื้อหาและเอกสาร
หลักฐาน รวมถึงกระบวนวิธีแสดงความคิดเห็น 
 

 Prerequisite :Have earned credits of IAC230 or Approved by Instructor 
Introduction to the writing of research papers with emphases on the use of secondary 
sources, documentation and organization of material, and on argumentative methods 
   

วอจ.330 การพูดสื่อสารขั้นสูง         3 (3 – 0 – 6) 
IAC330 Advanced Oral Communication 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.171 และ สษ.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 กลวิธี กระบวนการ และการเตรียมพร้อมส าหรับการอภิปรายและน าเสนอปากเปล่า 
 Prerequisite : Have earned credits of EL 171 and EL 172 or Approved by Instructor 
 Techniques, processes and preparation of discussion and oral presentation 
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วอจ.331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        3 (3 – 0 – 6) 
IAC331 Intercultural Communication 

 ลักษณะและปัญหาของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมในการ
สื่อสาร 
Nature and problems of intercultural communication, and the role of differences of 
languages and cultures in communication 

 
วอจ.430 การแสดงออกเชิงศิลปะ และแรงบันดาลใจ      3 (3 – 0 – 6) 
IAC430 Artistic Expression and Inspiration 

 การแสดงออกของศิลปะแบบต่างๆ พัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ แรงบันดาลใจ และการสร้างสรรค์ 
Exploration of various forms of art and of their artistic expressions; and development of 
aesthetics, inspiration and creativity 

 
วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ 
วอจ.263 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร  1                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC263 Communcative Vietnamese 1 
 ตัวอักษร การเขียน ค าศัพท์ และไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะการ ฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน    

Alphabets, letters, vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking 
skills for everyday life.  

 
วอจ.264   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2                               3 (3 – 0 – 6) 
IAC264 Communcative Vietnamese 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 263 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพูดและการฟังผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และไวยากรณ์ โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
Prerequisite : Have earned credits of IAC263 or Approved by Instructor 
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic 
sentences; vocabulary and grammar; emphasis on correct pronunciation 
 

วอจ.363 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร  3                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC363 Communcative Vietnamese 3  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 264 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพูดและการฟัง การอ่านและการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น โดยเน้นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน   

 Prerequisite : Have earned credits of IAC264 or Approved by Instructor 
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday 
life situations and current affairs. 
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วอจ.364   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 4                               3 (3 – 0 – 6) 
IAC364 Communcative Vietnamese 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 363 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนาม การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนและประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 
Prerequisite : Have earned credits of IAC363 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Vietnamese; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 

 

วอจ.273   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 1                                              3 (3 – 0 – 6) 
IAC273 Communcative Burmese 1 
 ตัวอักษร การเขียน ค าศัพท์ และไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 

Alphabets, letters, vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking 
skills for everyday life. 

 

วอจ.274   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 2                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC274 Communcative Burmese 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 273 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย  

การพูดและการฟังผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และไวยากรณ์ โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
Prerequisite : Have earned credits of IAC273 or Approved by Instructor 
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic 
sentences; vocabulary and grammar; emphasis on correct pronunciation. 

 

วอจ.373   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3                                              3 (3 – 0 – 6) 
IAC373 Communcative Burmese 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 274 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพูดและการฟัง การอ่านและการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น โดยเน้นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC274 or Approved by Instructor 
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday 
life situations and current affairs. 

 

วอจ.374     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 4                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC374 Communcative Burmese 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 373 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาพม่า การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
และประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 
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 Prerequisite : Have earned credits of IAC373 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Burmese; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 
 

วอจ.283 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 1                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC283 Communcative Melayu 1  
 ตัวอักษร การเขียน ค าศัพท์ และไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน    

Alphabets, letters,vocabulary and fundamental grammar; building listening and speaking 
skills for everyday life. 

 
วอจ.284 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC284 Communcative Melayu 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 283 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพูดและการฟังผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และไวยากรณ์ โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
Prerequisite : Have earned credits of IAC283 or Approved by Instructor 
Listening and speaking in various everyday life situations; reading and writing basic 
sentences; vocabulary and grammar; emphasis on correct pronunciation. 
 

วอจ.383 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC383 Communcative Melayu 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 283 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การพูดและการฟัง การอ่านและการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น โดยเน้นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
Prerequisite : Have earned credits of IAC284 or Approved by Instructor 
Listening and speaking, reading and writing short paragraphs with emphases on everyday 
life situations and current affairs. 

 
วอจ.384 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  4                                      3 (3 – 0 – 6) 
IAC384 Communcative Melayu 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 383 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษามลายู การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
และประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม   
Prerequisite : Have earned credits of IAC383 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Burmese; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 
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วอจ.293 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  1                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC293 Communcative Chinese 1 
 ระบบการออกเสียงในภาษาจีนที่เป็นมาตรฐาน ตัวอักษรจีน 250 ตัว ค าศัพท์และไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 

Sound system of standard Chinese; 250 Chinese characters; vocabulary and fundamental 
grammar. 

 
วอจ.294 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC294 Communcative Chinese 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 293 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ตัวอักษรจีน 300 ตัว การพูดและการฟังผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์และไวยากรณ์ โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
Prerequisite : Have earned credits of IAC293 or Approved by Instructor 
300 Chinese characters; listening and speaking in various everyday life situations; reading 
and writing basic sentences; vocabulary and grammar; emphasis on correct pronunciation. 
 

วอจ.393 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC393 Communcative Chinese 3  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 294 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การพูดและการฟัง การอ่านและการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น โดยเน้นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและ 
 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

Prerequisite : Have earned credits of  IAC294 or Approved by Instructor 
Listening, speaking, reading and writing with emphasis on conversational patterns and 
idiomatic expression used in everyday life. 

 
วอจ.394 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  4                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC394 Communcative Chinese 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 393 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีน การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 
Prerequisite : Have earned credits of IAC393 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Chinese; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 
 

วอจ.265 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  1                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC265   Communcative Thai 1  

การฟัง การพูด ค าศัพท์และส านวนภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน สามารถตอบค าถามและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความคิด        
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Listening, speaking, using vocabulary and Thai proverbs in everyday life situations; 
answering questions and conveying experience, knowledge thoughts properly. 

 
วอจ.275 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC275 Communcative Thai 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 265 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การฟังและการพูดภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น สามารถฟังและเข้าใจเรื่องประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถจับ
ประเด็นส าคัญจากการฟัง และแสดงความคิดเห็นได้ 
Prerequisite : Have earned credits of IAC265 or Approved by Instructor  
Listening and speaking in upper level; listening and understanding various situations as 
well as briefing core idea and expressing opinion. 

 
วอจ.365 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC365 Communcative Thai 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 275 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อนมากสามารถสรุปเรื่องจากการอ่านตลอดจนเขียน
ย่อหน้าเพ่ือสื่อความรู้ความคิดได้ 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC275 or Approved by Instructor 
Reading and writing basic sentences in Thai; summarizing of texts; writing short paragraphs 
to convey knowledge and idea.  

 
วอจ.375  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  4                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC375 Communcative Thai 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 365 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
และประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC365 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Thai; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 

 
วอจ.266 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  1                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC266   Communcative Spanish 1  

การฟัง การพูด ค าศัพท์และส านวนภาษาสเปนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน สามารถตอบค าถามและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความคิด        
Listening, speaking, using vocabulary and Spanish proverbs in everyday life situations; 
answering questions and conveying experience, knowledge thoughts properly. 
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วอจ.277 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  2                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC277 Communcative Spanish 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 266 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การฟังและการพูดภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้น สามารถฟังและเข้าใจเรื่องประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถ
จับประเด็นส าคัญจากการฟัง และแสดงความคิดเห็นได้ 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC266 or Approved by Instructor 
Listening and speaking in upper level; listening and understanding various situations as 
well as briefing core idea and expressing opinion. 

 
วอจ.366 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  3                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC366 Communcative Spanish 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 277 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การอ่านและการเขียนภาษาสเปนด้วยประโยคท่ีไม่ซับซ้อนมากสามารถสรุปเรื่องจากการอ่านตลอดจนเขียน
ย่อหน้าเพ่ือสื่อความรู้ความคิดได้ 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC277 or Approved by Instructor 
Reading and writing basic sentences in Spanish; summarizing of texts; writing short 
paragraphs to convey knowledge and idea.  

 
วอจ.377  ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  4                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC377 Communcative Spanish 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 366 หรือไดร้ับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาสเปน การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
และประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC366 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Spanish; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 
 

วอจ.276 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  1                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC276   Communcative Indonesian 1  

การฟัง การพูด ค าศัพท์และส านวนภาษาอินโดนีเซียที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน สามารถตอบค าถาม
และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความคิด        
Listening, speaking, using vocabulary and Indonesian proverbs in everyday life situations; 
answering questions and conveying experience, knowledge thoughts properly. 

 
วอจ.286 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  2                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC286 Communcative Indonesian 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 276 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การฟังและการพูดภาษาอินโดนีเซียในระดับที่สูงขึ้น สามารถฟังและเข้าใจเรื่องประเภทต่างๆ ตลอดจน
สามารถจับประเด็นส าคัญจากการฟัง และแสดงความคิดเห็นได้ 
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 Prerequisite : Have earned credits of IAC276 or Approved by Instructor 
Listening and speaking in upper level; listening and understanding various situations as 
well as briefing core idea and expressing opinion. 

 
วอจ.376 ภาษาอินโดนีเซีเพื่อการสื่อสาร  3                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC376 Communcative Indonesian 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 286 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

การอ่านและการเขียนภาษาอินโดนีเซียด้วยประโยคท่ีไม่ซับซ้อนมากสามารถสรุปเรื่องจากการอ่านตลอดจน
เขียนย่อหน้าเพ่ือสื่อความรู้ความคิดได้ 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC286 or Approved by Instructor 
Reading and writing basic sentences in Indonesian; summarizing of texts; writing short 
paragraphs to convey knowledge and idea.  

 
วอจ.386  ภาษาอินโดนีเซีเพื่อการสื่อสาร  4                                        3 (3 – 0 – 6) 
IAC386 Communcative Indonesian 4 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วอจ. 376 หรือได้รับอนุมตัิจากผู้บรรยาย 

ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซีย การอ่านบทความขนาดสั้นและการเขียนที่เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนและประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Prerequisite : Have earned credits of IAC376 or Approved by Instructor 
Communicative skills in Indonesian; reading short passages and writing with emphases on 
complex grammatical structures and on social and cultural issues. 

 
วิชาเลือก  
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น         3 (3 – 0 – 6 ) 
EC213  Introductory Microeconomics 
 (ส าหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์) 

แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไก
ราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุน
การผลิต การก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตลาด ปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด 

 (For students who are not Economics majors)  
Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic 
problems, price mechanisms, the supply and demand of goods and services, basic 
theories of consumer behavior, production and costs, and price determination in perfect 
and imperfect competitive markets. Comparing market performances in resource 
allocation, basic theories of factor market and market failures. 
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วอจ.206 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น        3 (3 – 0 – 6) 
IAC206 Introduction to International Business 

แนะน านักศึกษาให้รู้จักกับแนวคิดพ้ืนฐานของธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อประกอบด้วยรากฐานของธุรกิจ
ระดับโลกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกกลยุทธ์และองค์กรระดับโลกและการจัดการธุรกิจระดับโลก จะ
มีการมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีที่เหมาะสมและหลักสูตรนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมที่ธุรกิจด าเนินไปได้ดียิ่งข้ึน 
Introduces the students to the basic concepts of International Business. Topic includes the 
foundations of global business, the global business environment, the global business 
strategy and organization, and managing global business. There will be a focus on 
appropriate theory and the course will aim to provide opportunities for students to better 
understanding the environment in which businesses operate. 

 

วอจ.207  สังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศ       3 (3 – 0 – 6) 
IAC207 International Community and International Laws 

แนวคิดในการอยู่ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในสนธิสัญญา ตลอดจนความรับผิดชอบของรัฐ 

International and regional coexistence. Sources of International Law. Relationship between 
international and external Law. Conventions and state responsibility. 

 

วอจ.216 กลุ่มชาติพันธุ์ในอาเซียน        3 (3 – 0 – 6) 
IAC216 Ethnicity in ASEAN 

ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและความเชื่อ รูปแบบทางสังคม การอพยพข้ามถิ่นฐาน ตลอดจนการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอาเซียน  
Ethnic groups in ASEAN in their historical background, ways of life and beliefs, social 
conditions, diasporas, as well as the intermix of their cultures. 

 

วอจ.226 อารยธรรมจีนเบื้องต้น        3 (3 – 0 – 6) 
IAC226 Introduction to Chinese Civilization 

ความเป็นมาของจีนจากยุคโบราณถึงต้นราชวงศ์ชิง โดยเน้นประเด็นพัฒนาการทางการเมือง สังคมและภูมิ
ปัญญา ปรัชญาที่ส าคัญและส านักคิดทางการเมืองของจีน ตลอดจนลักษณะของจีนในแต่ละราชวงศ์ 
An introduction to traditional China from ancient times to early Qing dynasty, with focus 
on the political, social and intellectual developments, the main Chinese philosophy and 
its political thought; the characteristics of each Chinese imperial dynasty. 

 

วอจ.316 จีนโพ้นทะเลในอาเซียน        3 (3 – 0 – 6) 
IAC316 The Overseas Chinese in ASEAN 

ชุมชนจีนโพ้นทะเลต่างๆ ในอาเซียน ความเป็นจีน ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
เครือข่ายทุนข้ามชาติของและธุรกิจจีนโพ้นทะเล  
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A survey of life and experience in various Chinese communities in ASEAN to examine the 
meanings of Chineseness, within the political, social, economic and cultural contexts of 
this region; the transnational network of overseas Chinese capital and enterprise.  

 
วอจ.317  การท่องเที่ยวในอาเซียน        3 (3 – 0 – 6) 
IAC317 Tourism in ASEAN 

พัฒนาการการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว และผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
ASEAN in the development of tourism management, forms of tourism, and the effects of 
tourism industry on the local communities 
 

วอจ.318 การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมในอาเซียนและจีน     3 (3 – 0 – 6) 
IAC318 The Study on Corporate Social Responsibility in ASEAN and China 

ความหมายและความส าคัญ ตลอดจนแนวคิดบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อเศรษฐกิจ  และสังคม รวม
ไปถึงความหมายและความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมในอาเซียนและจีน 
Definitions and importance its concept, roles and responsibilities for the economy and society; 
definitions and importance of Corporate Social Responsibilities in ASEAN and China 

 
วอจ.327   วิถีไทยกับบริบทโลก         3 (3 – 0 – 6) 
IAC327 Thai and Global Context 

   ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของชาวไทยกับบริบทโลกตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   Introduction to Thai culture and way of life including ongoing changes in global changes 

  
วอจ.336 สังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย       3 (3 – 0 – 6) 
IAC336 Society and Culture in Contemporary China 

สังคมและวัฒนธรรมของชนชั้นน าและชาวบ้านจีนร่วมสมัย  ขบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทั้ง
ในด้านบริโภคนิยมและสตรีนิยม 
Exploration of social and cultural aspects in contemporary China; elite culture, popular 
culture, new social/cultural movements, consumerism and feminism; the analysis of 
representative Chinese-language films.  

 
วอจ.337 จีนสมัยใหม่ผ่านภาพยนตร์        3 (3 – 0 – 6) 
IAC337 Exploring Modern China Through Films 

การวิเคราะหจ์ีนสมัยใหม่ผ่านภาพยนต์ภาษาจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและไต้หวัน  โดยเน้นที่นัยส าคัญ
ทีส่ะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม ความคิดทางการเมืองจีน  



มคอ.2 

32 

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

วอจ.338 วรรณกรรมร่วมสมัยอาเซียน        3 (3 – 0 – 6) 
IAC338 Contemporary ASEAN Literature 

วรรณกรรมร่วมสมัยที่ได้รับการคัดสรรจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น และบทกลอน 
Selected pieces of important classic and modern literature which influences a change in 
the region, and reflected the picture of social-cultural conditions of ASEAN countries   

 
วอจ.339 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับสื่อในอาเซียน      3 (3 – 0 – 6) 
IAC339 Creative Industry and the Media in ASEAN 
 สื่อมวลชนกับอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสมัยนิยมและการแพร่กระจายในอาเซียน  
 The Media, Creative Industry and Popular Culture and Its difusion in ASEAN 
         
วอจ.345 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น      3 (3 – 0 – 6) 
IAC345 Introduction to International Political Economy 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์โลกเกิดจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเมืองกับตลาดที่เสริมสร้างและ
ปฏิสัมพันธ์กันและกัน การเมืองมีอิทธิพลอย่างปฏิเสธไม่ได้จากตลาดและอีกทางหนึ่ง ในหลักสูตรนี้นักเรียน
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ครั้งนี้ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์และสมัยใหม่และมุมมองโดยมุ่งเน้น
เฉพาะด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
In the age of globalisation , the world is driven by complex relations between politics and 
market that reinforce and interact with each other. Politics is undeniably influenced by 
markets and the other way round. In this course, students will learn about this interaction 
through historical and modern context and perspectives with the specific focus on 
international trade and finance. 

  
วอจ.346 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน     3 (3 – 0 – 6) 
IAC346 China’s Foreign Economic Relations  

เพ่ือให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศของจีน รวมถึงพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน การขัดเกลาทางสังคมระหว่างประเทศของจีน ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศของจีนความม่ันคงทางเศรษฐกิจของจีนและความม่ันคงด้านพลังงานของจีน 
To provide a comprehensive understanding on China’s foreign economic relations 
including China’s international economic behaviors, China’s international socialization, 
China’s foreign aid, China’s economic security, and China’s energy security.  
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วอจ.416 เพศวิถี ประชาสังคมและการพัฒนาในอาเซียน      3 (3 – 0 – 6) 
IAC416 Gender, Civil Society and Development in ASEAN 

ส ารวจและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้วิธีการในการตรวจสอบบทบาทท่ีภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาะสิทธิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รในเรื่องเพศ 
ความเท่าเทียมและการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
To explore and encourage students to take a hands-on approach to examining the role 
that civil society and various non-governmental organizations play in policymaking, and 
promoting and fostering development and rights in Southeast Asia, including with regards 
to gender and sex, identity, inclusion, equality and empowerment 
 

วอจ.417 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอาเซียน       3 (3 – 0 – 6) 
IAC417 Seminar Contemporary Issues in ASEAN 

หัวข้อเฉพาะที่สนใจเกี่ยวกับอาเซียน  
Selected issues of contemporary concerning World Politic 

 
วอจ.426 ประเด็นร่วมสมัยในการเมืองโลก       3 (3 – 0 – 6) 
IAC426 Contemporary Issues in World Politic 

หัวข้อเฉพาะที่สนใจเกี่ยวกับการเมืองโลก 
 Selected issues of contemporary concerning  ASEAN 
 
วอจ.433 ล่าม           3 (3 – 0 – 6) 
IAC433  Interpreting 

วิชาล่ามเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติและการอภิปรายเกี่ยวกับการแปลล่ามแบบพูดตามและการแปลล่ามแบบ
พูดพร้อมและบริบทการแปลล่ามพูดตามและพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษ – ภาษาอาเซียน (๑ ภาษา) 
รายวิชานี้เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาษาและหลักการแปลล่ามโดยนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจ
จากการฟัง การจดบันทึกและการสื่อสารด้วยวาจาและศึกษาวิธีการวิจัยที่ ใช้ในการหาข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การตีความ และยังรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ปัญหาในบริบทการแปลล่าม 
Involves the practice and discussion of consecutive and simultaneous interpreting and the 
contexts where English – one ASEAN language consecutive and simultaneous interpreting is 
required. In this course, the emphasis is placed on the application of language theories and 
translation principles to interpretation. Students will develop their listening comprehension, 
note taking and oral communication skills and be introduced to research methods used in 
acquiring reference information for interpreting. The course also includes the discussions 
on problem solving techniques in the interpreting context. 
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วอจ.446 กลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับอาเซียน       3 (3 – 0 – 6) 
IAC446 Sino-ASEAN Business in Strategies  

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการด าเนินกลยุทธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ตอบสนองต่อจีน 

 Business strategies inplementeal by China and ASEAN counterparts 
 
วอจ.447 รัฐบาลจีนกับนโยบาย         3 (3 – 0 – 6) 
IAC447 Chinese Government and Policies 

การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองของจีน พลวัตทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการเมือง การเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเป็นสมัยใหม่ของระบบการเมืองและนโยบายของจีนตั้งแต่ปี 1949 จนถึงปัจจุบัน 
Examination of China's political history, its dynamic economic and social changes, its 
lasting political culture, its enduring struggle for modernization, the system of Chinese 
government and its policies since 1949 to present. 

 



มคอ.2 

35 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
หลักสูตรมีการเปิดสอนรายวิชา วอจ.302 การฝึกงาน ในหมวดวิชาบังคับ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ

ปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่ใช้ภาษาที่ 3 ที่โครงการเปิดท าการเรียนการสอน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ในอาเซียนและจีน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่โครงการฯ ก าหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
ศิลปศาสตร์ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน 
 นักศึกษาต้องฝึกฝนการปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่ ใช้ภาษาที่ 3 ที่โครงการเปิดท าการเรียนการสอน 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศในอาเซียนและจีน นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่โครงการฯ 
ก าหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากคณะศิลปศาสตร์ โดยอยู่ในความควบคุมและการประเมินผลโดยโครงการฯ และองค์กร/
หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาต้องท ารายงานเสนอเพ่ือประเมินผลโดยมีการก าหนดผล
การศึกษา A ,B+, B, C+, C, D+, D และ F ทัง้นี้ โดยจะประเมินความรับผิดชอบในการท างาน ความกล้าแสดงออกและมี
มนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ความมีระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา และความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนักศึกษา 

4.2  ช่วงเวลา 
 ตามแผนการศึกษา นักศึกษาต้องสอบได้วิชาหมวดบังคับเลือกภาษา 4 หรือได้รับอนุมัติจากโครงการฯ ดังนั้น

จึงสามารถฝึกปฏิบัติในช่วงปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
4.3  การจัดเวลา/ตารางสอน 
 นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยการจัดสรรเวลาในการฝึกงานให้เป็นดุลพินิจของ

องค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย (ภาคนิพนธ์) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา วอจ.402 ภาคนิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกท าวิจัยในระดับภาคนิพนธ์ตาม
ประเด็นตามความสนใจเป็นรายบุคคลในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและจีน ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาแนะน า 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยส่วนบุคคล จนเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนด โดยมีการพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน
และจีนในการท าวิจัยได้อย่างเหมาะสม และได้ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5.3  ช่วงเวลา 
 ตามแผนการศึกษานักศึกษาสามารถลงเรียนวิชา วอจ. 402 ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
 นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชา วอจ. 401 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เปิดสอนในปี
การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2) ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบถึงขั้นตอนการท าวิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย การ
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ก าหนดให้มีกระบวนการในการน าเสนอหัวข้อการวิจัย การสอบเปิดหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย 
รวมถึงการสอบป้องกันภาคนิพนธ์อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีสัดส่วนการให้คะแนนร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวัดผล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561   
 1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
 

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 

1.3 การวัดผลการศึกษา รายวิชาบังคับและวิชาบังคับภาษาอังกฤษต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C      
ทุกรายวิชา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจาก

คะแนนสอบ  
จากงานที่มอบหมาย โดยมีกระบวนการแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะของแต่ละวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  วิธีการทวนสอบมาตราฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินการได้งานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดท าแบบสอบถามไป
ยังบัณฑิต 
  2. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดท าแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ส่งไปยังผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต 
  3. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์คว ามรู้ของ
นักศึกษา  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 129  หน่วยกิต  
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 ต้องสอบไล่วิชาบังคับได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
3.4 ต้องสอบไล่ได้รายวิชาบังคับภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า C ทุกรายวิชา 
3.5 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

 


