รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต/คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาภาษาญีปุ ่ น
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Japanese
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญีปุ ่ น)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาญีปุ ่ น)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Japanese)
ชือย่ อ B.A. (Japanese)
. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาญีปุ ่ น
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นพ.ศ.
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 18/2555

เมือวันที 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 7/2555 เมือวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบอาชีพตามบริษัทหรือหน่วยงานทีติดต่ อกับชาวญีปุ ่ น
8. ล่ าม นักแปลภาษาญีปุ ่ น
8. มัคคุเทศก์ ภาษาญีปุ ่ น
8. ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าทีในกระทรวงต่ างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
8. อาจารย์สอนภาษาญีปุ ่ นตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศญีปุ ่ นมีบทบาทสําคัญยิงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาทิเช่ น
นโยบายสนับสนุนการค้าระหว่ างประเทศไทยและประเทศญีปุ ่ นการลงทุนของบริ ษัท ญีปุ ่ นในประเทศไทยซึงมีมู ลค่ าสู งมาก และ
ความต้องการแรงงานไทยในอุตสาหกรรมของญีปุ ่ น ซึงการทีประเทศญีปุ ่ นเข้ ามามี
บทบาทสํ าคัญด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เช่ นนีเป็ นตัวแปรสํ าคัญทีทําให้ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพือตอบสนองความต้ องการดังกล่าว
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยได้ รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากต่ างประเทศโดยเฉพาะ
จากญีปุ ่ นเป็ นอย่างมาก จึงจําเป็ นต้ องผลิตบุคลากรทีมีความเข้ าใจสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศญีปุ ่ นอันจะนํ าไปสู ่ การสามารถ
ติดต่ อสื อสารกับชาวญีปุ ่ นได้ อย่างราบรืนและสร้ างความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
จากบทบาทและอิทธิพลของประเทศญีปุ ่นทีมีมากขึ นทุกขณะในประเทศไทย
มหาวิ ทยาลัยจึงจําเป็ นต้ องพัฒนา
หลักสูตรให้ ทันสมัยและมีเนื อหาเหมาะสมกับกระแสการเปลียนแปลงของสังคม
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสู ตรนีดําเนินไปในทิศทางทีสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีเน้ นการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสู ตรทีทั น สมัย ตรงกับ ความต้ องการของสั งคมและสอดคล้ องกับ การพัฒนา
ประเทศ

. ความสัมพันธ์กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
( - -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
( - -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สถิติพ ื นฐาน
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การใช้ ภาษาไทย
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
( - -6) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6) (สถาบันภาษา)
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
ภ.211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
( - - ) (ภาควิชาภาษาศาสตร์ )
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
( - - ) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
( - - ) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้ า
( - - ) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ. 241 การฟั ง – การพูด 1
( - - ) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ญ.171 ภาษาญีปุ ่ น1
(--)
ญ.172 ภาษาญีปุ ่ น2
(--)
12.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาทีอนุญาตให้ นักศึกษาในหลักสู ตรอืนเรียนนั น อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผู้ สอนจะมีการ
วางแผนเพือกําหนดเนื อหาและกลยุทธ์ การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้ เหมาะสมกับนักศึกษาเหล่ านั น

ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น มุ ่งส่ งเสริมการผลิตทรัพยากรมนุษย์ทีมีความเป็ น เลิศด้ านภาษา
วัฒนธรรมและสั งคมญีปุ ่ น
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น เป็ นสาขาวิชาทีจําเป็ นอย่างยิงในการผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ ความ
สามารถด้ านภาษา วัฒนธรรมและสั งคมญีปุ ่ นอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บณ
ั ฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะ ดังนี
) มีทักษะในการใช้ ภาษาญีปุ ่ นทั งฟัง พูด อ่ าน เขียน
) มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับประเทศญีปุ ่ นทั งด้าภนาษา วัฒนธรรมและสังคมญีปุ ่ น
) มีความรู ้ ความสามารถในการนําภาษาญีปุ ่ นไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรือศึ กษาในระดับสู งขึ นต่ อไป

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ใ ห้ เพิมชัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากมีเหตุผลและความจําเป็ น ภาควิชาอาจจะเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน ทั งนีขึ นอยู ่กับการพิจารณาของกรรมการภาควิชา
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ

การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู ้ เข้าศึกษาหลักสูตรนี อาจมีทั งผู ้ทีมีและไม่มีพ ืนฐานความรูภ้ าษาญีปุนก่
่ อนเข้ามหาวิทยาลัยทําให้เกิดความแตกต่างด้ าน
ความสามารถทางภาษาและความรู ้ เกียวกับญีปุ ่ น
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
ภาควิชาจัดหลักสู ตรเพือให้ ผู ้ทีไม่มีพื นฐานความรูภาษาญี
้
ปุ ่ นสามารถเรียนรู ้ ตั งแต่ ระดับต้น ส่วนผู ้ทีมีพื นฐานมาแล้ วจะ
ได้รับการพิจารณาให้ ยกเว้ นบางรายวิชาเพือศึกษาวิชาในระดับสู งขึ นต่ อไป
. ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เ รืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่างน้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบี ยนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
หน่ วยกิต
. ) วิชาเอก
81
หน่ วยกิต
. . ) วิชาบังคับในสาขา
42
หน่ วยกิต
. . ) วิชาเลือกในสาขา
27
หน่ วยกิต

. . ) วิชาบังคับนอกสาขา
12
หน่ วยกิต
. ) วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ ญ. / JP หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นคณะศิลปศาสตร์ ตัวเลขมีความหมายดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 1
หมายถึง วิชารวม 4 ทักษะ
เลข 2
หมายถึง วิชาด้านการอ่ าน
เลข 3
หมายถึง วิชาด้านการเขียน
เลข 4
หมายถึง วิชาด้านการฟัง - การพูด
เลข 5
หมายถึง วิชาด้านญีปุ ่ นศึกษา
เลข 6
หมายถึง วิชาด้านวรรณคดี
เลข 7
หมายถึง วิชาด้านภาษาศาสตร์
เลข 8
หมายถึง วิชาชีพ
เลข
หมายถึง วิชาการศึกษาเฉพาะบุคคล
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
( - -4)

หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพ ื นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

( - -6)
(--)

(--)

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

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

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
. เลือกศึกษา 2 วิชา หน่ วยกิตจากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที 2 รวมทั งวิชา จ. 211
จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
2. นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาเอกภาษาญีปุ ่ น จะต้ องศึกษาวิชาพืนฐานภาษาญีปุในปี
่ น แรกทีเข้าศึกษา ได้ แก่
ญ. 171 ภาษาญีปุ ่ น1
(--)
JP 171 Japanese 1
ญ. 172 ภาษาญีปุ ่ น2
(--)
JP 172 Japanese 2
นักศึกษาทีเคยศึกษาภาษาญีปุ ่ นมาแล้ ว อาจได้รับพิจารณายกเว้ นวิชา ญ.171 หรือทั ง ญ.171 และญ.172ทั งนีขึ นอยู ่กับดุลยพินิจ
ของกรรมการภาควิชา
นักศึกษาวิชาเอกภาษาญีปุ ่ น ต้องสอบผ่านเงือนไขดังต่อไปนี
1. สอบผ่าน ญ. 171 และ ญ. 172 ได้ คะแนนไม่ ตํากว่า 3.00 (B) หากตํากว่า 3.00 (B) จะต้องเรียนซํ า (regrade)
2. กรณีนักศึกษาได้ รับการยกเว้ น ญ.171 และเรียน ญ. 172 ต้ องสอบผ่าน ญ.172 ได้ คะแนนไม่ ตํากว่า 3.00 (B) หากตํากว่า 3.00
(B) จะต้องเรียนซํ า (regrade) ญ.172
3. กรณีนักศึกษาได้ รับการยกเว้ น ญ.171 และ ญ. 172 ให้ถือว่าผ่ านเงือนไขนี
) วิชาเฉพาะ
105 หน่ วยกิต
. วิชาเอก
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับในสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบั งคับในสาขา วิชา รวม
หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ได้ค่าระดับ เฉลีย
รวมทุกวิชาไม่ ตํากว่ า . ได้แก่
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ญ.211 ภาษาญีปุ ่ น3
(--)
JP 211 Japanese 3
ญ.212 ภาษาญีปุ ่ น4
(--)
JP 212 Japanese 4
ญ.221 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเบื องต้น
(--)
JP 221 Fundamental Japanese Reading
ญ.231 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเบื องต้น
(--)
JP 231 Fundamental Japanese Writing
ญ.251 สังคมวัฒนธรรมญีปุ ่ น
(--)

JP 251 Japanese Society and Culture
ญ.261 วรรณกรรมญีปุ ่ นเบืองต้ น
(
JP 261 Introduction to Japanese Literature
ญ.271 ภาษาศาสตร์ ภาษาญีปุ ่ น(หรือ ภ.211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น)
(
JP 271 Japanese Linguistics (or LG 211 Introduction to Linguistics)
ญ.311 ภาษาญีปุ ่ น5
(
JP 311 Japanese 5
ญ.312 ภาษาญีปุ ่ น6
(
JP 312 Japanese 6
ญ.321 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(
JP 321 Japanese Reading for Information
ญ.322 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(
JP 322 Japanese Reading for Opinions
ญ.331 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงอธิบายความ
(
JP 331 Japanese Writing for Explanations
ญ.332 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงแสดงความคิดเห็น
(
JP 332 Japanese Writing for Opinions
ญ.
ภาษาญีปุ ่ น7
(
JP 411 Japanese 7
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา ภ.211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
ภาษาศาสตร์ ภาษาญีปุ ่ น ได้

--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
--)
ของภาควิชาภาษาศาสตร์ แทน ญ.

. . วิชาเลือกในสาขา
หน่ วยกิต
นักศึ กษาต้ องเลือ กศึ กษารายวิชาอืนๆ ในสาขาจํานวน วิชา รวม
เลือกระดับ 200 และระดับ 300 จํานวน 5 วิชา และระดับ 400 จํานวน 4 วิชา
จากรายวิชาดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
ญ.246
JP 246
ญ.247
JP 247
ญ.346
JP 346
ญ.347
JP 347

การฟั ง –พูดภาษาญีปุ ่ น1
Listening – Speaking in Japanese 1
การฟั ง – พูดภาษาญีปุ ่ น2
Listening – Speaking in Japanese 2
การฟั ง – พูดภาษาญีปุ ่ น3
Listening – Speaking in Japanese 3
การฟั ง – พูดภาษาญีปุ ่ น4
Listening – Speaking in Japanese 4

หน่ วยกิต โดยจะต้องศึก ษาวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
(--)
(--)
(--)
(--)

ญ.356 ญีปุ ่ นปัจจุบัน
JP 356 Japan Today
ญ.366 เรืองสั นญีปุ ่ น
JP 366 Japanese Short Stories
ญ.376 เสี ยงและระบบเสียงของภาษาญีปุ ่ น
JP 376 Japanese Phonetics and Phonology
ญ.377 ภาษาญีปุ ่ นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
JP 377 Japanese Language in Social and Cultural Aspects
ญ.416 ภาษาญีปุ ่ นระดับสู ง
JP 416 Advanced Japanese
ญ.426 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิชาการ
JP 426 Academic Japanese Reading
ญ.456 หัวข้ อเฉพาะด้ านญีปุ ่ นศึกษา
JP 456 Special Topics on Japanese Studies
ญ.476 โครงสร้ างภาษาญีปุ ่ น
JP 476 Japanese Structure
ญ.477 การสอนภาษาญีปุ ่ นในฐานะภาษาต่ างประเทศ
JP 477 Teaching Japanese as a Foreign Language
ญ.486 การแปลภาษาญีปุ ่ น1
JP 486 Translation in Japanese
ญ.487 การแปลภาษาญีปุ ่ น2
JP 48 Translation in Japanese
ญ.488 การแปลแบบล่าม
JP 48 Interpretation in Japanese
ญ.489 ภาษาญีปุ ่ นเชิงธุรกิจ
JP 48 Business Japanese
ญ.496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
JP 496 Individual Study
หมายเหตุ กรณี นักศึกษาได้ รับ ยกเว้ นวิชา ญ. 171 หรื อ ญ.
ภาษาญีปุ ่ นจนครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
และ ญ.172 ให้ เลือกศึกษาวิชาอืน ๆ ในสาขาวิชา

2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ รายวิชาดังต่อไปนี รวม 12 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG 216 English Structure

อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG 221 Reading for Information
อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG 231 Paragraph Writing
อ. 241 การฟั ง – การพูด 1
(--)
EG 241 Listening-Speaking 1
. วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูป แบบหนึง ดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงที เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาโท โดย
ศึกษาตามข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั น ๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ.216, อ. 2 , อ.
และ อ. (วิชาบังคั บนอกสาขา) มานั บรวมกับ วิชาภาษา-อังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํา นวนวิ ชาตามข้ อกํา หนดของหลั กสู ตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิมอีก 4 วิชา
รวม 12 หน่ วยกิต เพือให้ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ
. . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ทั งนี ให้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
. การศึกษาวิชาภาษาญีปุ ่ นเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาญีปุ ่ นเป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิาชภาษาญีปุ ่ นไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี
. ศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น4 วิชารวม 12 หน่ วยกิต ได้ แก่ ญ. , ญ. , ญ. 211 และ ญ. 212
. เลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นไม่ น้อยกว่ า วิชา รวม หน่ วยกิตจากรายวิชต่าอไปนี ได้ แก่
ญ. , ญ. , ญ. , ญ. , ญ. , ญ. , ญ. , ญ.
กรณีนักศึกษาได้ รับยกเว้น ญ.171 หรือ ญ. และญ.172 ให้ เลือกศึกษาวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นจนครบ
หน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หมายเหตุ กรณีทีเป็ นนักศึกษาต่างชาติ ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ ผู ้สอนก่ อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
นักศึ กษาผู ้ ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้ อยกว่ า105
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัยตามหลักสู ตรรวม 30 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษาและสอบผ่ านวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาญีปุ ่ นไม่ น้อยกว่ า69 หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี
4.1 วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ได้ ค่าระดับเฉลียรวมทุกวิชาไม่ ตํากว่ า2.00
4.2 วิชาเลือกในสาขาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4.3 วิชาบังคับนอกสาขารวม 12 หน่ วยกิต ได้แก่ อ.216, อ.221, อ.231 และ อ.241
4.4 วิชาอืนๆในสาขาไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
กรณีทีศึกษาวิชาตามข้อ 3, 4 และ 5 แล้วไม่ ครบ 105 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาวิชาตามข้อ 4 ให้ ครบถ้ วน
..

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
ญ.171 ภาษาญีปุ ่ น1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
ญ.172 ภาษาญีปุ ่ น2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต

รวม
ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ญ.211 ภาษาญีปุ ่ น3
ญ.251 สั งคมวัฒนธรรมญีปุ ่ น
ญ.261 วรรณกรรมญีปุ ่ นเบื องต้ น
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม

ภาคเรียนที 2
ญ.212 ภาษาญีปุ ่ น
ญ.221 การอ่านภาษาญีปุ ่ นเบืองต้น
ญ.231 การเขียนภาษาญีปุ ่ น
ญ.271 ภาษาศาสตร์ ภาษาญีปุ ่ น หรือภ.211 ภาษาศาสตร์เบื องต้น
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ญ.311 ภาษาญีปุ ่ น5
ญ.321 การอ่านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
ญ.331 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงอธิบายความ
อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
ญ.312 ภาษาญีปุ ่ น6
ญ.322 การอ่านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
ญ.332 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงแสดงความคิดเห็น
อ.241 การฟั ง – การพูด 1
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ญ.411 ภาษาญีปุ ่ น7
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

รวม

ภาคเรียนที 2
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

รวม

..

คําอธิบายรายวิชา
. . .1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย

วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ ก ษาได้ พัฒนาตนเองให้ เ ป็ น “พลเมื อง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุ ษ ย์ โดยศึ กษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู ้ และมุ ม มองทางสั ง คมศาสตร์ เ ป็ นหลั ก เพือให้ เ ข้ าใจและมองเป็ นปั ญ หานั น ๆ ทั งในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลระดั บ กลุ ่ ม
ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก

หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ
และมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ งแวดล้อม
และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14, 16, 17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเ ชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุ มาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิดต่างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมู ล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต

มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐานเกียวกับค่ าเฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ เชิ ง เส้นเชิ งเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลัก และฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการพู ด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิงได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดั บ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาญีปุ ่ น
ญ.171 ภาษาญีปุ ่ น1
3 (2-3-4)
JP171 Japanese1
ศึ กษาระบบเสี ย งและอั กษร 3 ชนิด ที ใช้ ในภาษาญี ปุ ่ น คือ ฮิ ร างานะ คาตาคานะ และคั น จิ ศึ กษาคํ าทักทายทีใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน และโครงสร้ างประโยคขันพื นฐาน ฝึ กฝนทักษะทั ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่ าน เขียน เพือให้ สามารถสือสารเรืองราวใน
ชีวิตประจําวันได้ เรียนรู ้ ศัพท์ ประมาณ 600 คํา และอักษรคันจิพื นฐานประมาณ 80 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
ญ.172 ภาษาญีปุ ่ น2
3 (2-3-4)
JP172 Japanese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 171 หรือผ่านการทดสอบหรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ศึกษาโครงสร้างประโยคขั นพื นฐานต่ อจาก ญ.171 ฝึ กฝนทักษะทั ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่ าน และเขียน เพือให้ สามารถสื อสาร
เรื องราวในชีวิต ประจําวั นได้ เรี ยนรู ้ คําศั พท์ ป ระมาณ 700 คํา และอักษรคัน จิประมาณ 220 ตัว ถึงระดับ นี นัก ศึกษาจะรู ้ คําศั พ ท์
ประมาณ 1, 00 คํา และอักษรคันจิประมาณ 0 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน 6 ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
วิชาบังคับ
ญ. 211 ภาษาญีปุ ่ น3
3( - - )
JP211 Japanese 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 172 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้ างประโยคขั นพื นฐานต่ อจาก ญ.172 ฝึ กทักษะในการฟัง พูด อ่ าน เขียน เพือสื อสารข้ อมูลและความรู ้ สึกนึกคิดได้
อย่างถูกต้ อง เรียนรู ้ คําศัพท์ เพิมอีกประมาณ700 คํา และอักษรคันจิเพิ มอีกประมาณ250 ตัว ถึงระดับนีนักศึกษาจะเรียนรู ้ คําศัพท์
ประมาณ 2,000 คํา และอักษรคันจิประมาณ 550 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
ญ. 212 ภาษาญีปุ ่ น4
JP212 Japanese 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย

3( - - )

โครงสร้ างประโยคทีซั บซ้ อนขึ น ฝึ กทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับชั นกลาง เพือสือสารข้ อมูลและความรู ้ สึกนึกคิดได้
อย่างถูกต้ อง เรียนรู ้ คําศัพท์ เพิมอีกประมาณ1,000 คํา และอักษรคันจิเพิ มอีกประมาณ 350 ตัว ถึงระดับนี นักศึกษาจะเรียนรู ้ คําศัพท์
ประมาณ 3,000 คําและอักษรคันจิประมาณ 900 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
ญ. 221 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเบื องต้น
3 (3- 0 - 6)
JP221 Fundamental Japanese Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการอ่ านเพือจับใจความ เสริมทักษะการอ่ านภาษาญีปุ ่ นโดยฝึ กอ่านข้อเขียนเกียวกับสังคม ภาษา วัฒนธรรมญีปุ ่ น
นิทานหรือเรืองเล่ าสั นๆ และฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้ จากการอ่าน
ญ. 231 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเบื องต้น
3(3- 0 - 6)
JP231 Fundamental Japanese Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
รูปแบบการเขียนภาษาญีปุ ่ นขั นพื นฐาน และฝึ กฝนการเขียนเรียงความบรรยายสิ งต่ าๆง ทีเป็ นรูปธรรม
ญ. 251 สั งคมวัฒนธรรมญีปุ ่ น
3 (3- 0 - 6)
JP251 Japanese Society and Culture
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
พัฒนาการทางสั งคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตตลอดจนเศรษฐกิจ การเมืองของญีปุ ่ น เพือปูพื นฐานความเข้ าใจญีปุ ่ นอย่างรอบ
ด้านและเป็ นองค์รวม
ญ. 261 วรรณกรรมญีปุ ่ นเบื องต้ น
3 (3- 0 - 6)
JP261 Introduction to Japanese Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ภูมิหลังและลักษณะเด่นของวรรณกรรมญีปุ ่ นเพือปูพื นฐานความเข้าใจวรรณกรรมญีปุ ่ น
ญ. 271 ภาษาศาสตร์ ภาษาญีปุ ่ น
3 (3- 0 - 6)
JP271 Japanese Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 172 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ลักษณะของภาษาญีปุ ่ น ได้แก่ ระบบเสี ยง ระบบหน่ วยคํา โครงสร้ างของประโยค และระบบความหมายตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ เพือประโยชน์ ในการศึกษาวิเคราะห์ ภาษาญีปุ ่ น
ญ. 311 ภาษาญีปุ ่ น5
JP311 Japanese 5
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

3( - - )

โครงสร้ างประโยคทีซั บซ้ อนขึ น ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับชั นกลาง เพือให้ สามารถใช้ภาษาเป็ นสื อในการแสดง
ความคิดในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ได้ เรียนรู ้ คําศัพท์ เพิมอีกประมาณ 1,200 คํา และอักษรคันจิเพิมขึ นอีกประมาณ 450 ตัว ถึงระดับนี
นักศึกษาจะเรียนรู ้ คําศัพท์ประมาณ 4,200 คําและอักษรคันจิประมาณ 1,350 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
ญ. 312 ภาษาญีปุ ่ น6
3( - - )
JP312 Japanese 6
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 311 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
โครงสร้ างประโยคทีซั บซ้ อนขึ นโดยเฉพาะโครงสร้ างประโยคทีใช้ ในภาษาเขียน ฝึ กทักษะในการฟัง พูด อ่ าน เขียน
ระดับกลางถึงระดับสูง เพือให้ สามารถใช้ ภาษาเป็ นสือในการแสดงความคิดเชิงวิเ คราะห์ วิจารณ์ได้ เรียนรู้คาศัํ พท์เ พิมอีกประมาณ
1,300 คํา และอักษรคันจิเพิมขึ นอีกประมาณ 550 ตัว ถึงระดับนี นักศึกษาจะเรียนรู ้ คําศัพท์ ทั งสิ นประมาณ5,500 คํา และอักษรคันจิ
ประมาณ 1,900 ตัว (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
ญ. 321 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
JP321 Japanese Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 221 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนเชิงให้ ข้อมูล วิ เคราะห์ เนื อหาและวิธีการนําเสนอข้ อมูลของผู ้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลที
ได้จากการอ่ าน รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองทีอ่าน
ญ. 322 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเรคาะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP322 Japanese Reading for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 321 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่ านงานเขียนทีแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ เนือหาและวิธีการนําเสนอความคิดเห็นของผู ้ เขียน
ฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้จากการอ่ าน รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองทีอ่ าน
ญ. 331 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงอธิบายความ
3 (3-0-6)
JP331 Japanese Writing for Explanations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 231 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การเขียนเรียงความเพือถ่ ายทอดเรืองราวหรือเหตุการณ์ ต่างๆ รวมทั งฝึ กค้ นคว้ า รวบรวมและเรียบเรียงข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
ญ. 332 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP332 Japanese Writing for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 331 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การเขียนเรียงความเพือแสดงความคิดเห็น รวมทั งฝึ กค้ นคว้ ารวบรวมและเรียบเรียงข้ อมูลเพือนํามาสนับสนุนความคิด
เห็นของผู ้ เขียน
ญ. 411 ภาษาญีปุ ่ น7
JP411 Japanese 7

3( - - )

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
สํานวนโครงสร้ างข้อความ และพั ฒ นาทักษะทั ง4 ในระดับกลางและระดับสู ง เพือให้ สามารถเข้าใจและใช้ ภาษาญีปุ ่ นได้
อย่างเป็ นธรรมชาติ (บรรยายและฝึ กฝน ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
วิชาเลือก
ญ. 246 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น1
3 (3-0-6)
JP246 Listening-Speaking in Japanese 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.172 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
รูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆในชีวิตประจําวัน ฝึ กฝนการออกเสี ยงภาษาญีปุ ่ นให้ ถูกต้ องรวมทั งฝึ กสรุปข้ อมูล
ทีได้ จากการฟัง
ญ. 247 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น2
3 (3-0-6)
JP247 Listening-Speaking in Japanese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.211 และ ญ.246 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
รูปแบบการพูดแสดงความคิดเห็น และสนทนาโต้ ตอบในสถานการณ์ ทีเป็ นทางการ รวมทั งฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้จากการฟัง
ญ. 346 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น3
3 (3-0-6)
JP346 Listening-Speaking in Japanese 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.247 และ ญ.212 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทางสังคม ฝึ กพูดถ่ ายทอดเรืองราวต่ าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึ ก
การฟั งเพือจับประเด็น
ญ. 347 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น4
3 (3-0-6)
JP347 Listening-Speaking in Japanese 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.346 และ ญ.311 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การนําเสนอข้อมูลในการอภิปรายกลุ่ม การรายงานปากเปล่า การพูดสุนทรพจน์ และฝึ กการฟังเพือจับประเด็น
ญ. 356 ญีปุ ่ นปัจจุบัน
JP356 Japan Today
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.251 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของญีปุ ่ นเพื อให้มีความเข้าใจญีปุ ่ นอย่างรอบด้ าน

3 (3-0-6)

ญ. 366 เรืองสั นญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP366 Japanese Short Stories
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.261 และ ญ.311 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
อ่ านและวิเคราะห์ เรืองสั นของญีปุ ่ นโดยคัดเลือกจากผลงานเรืองสั นของนักเขียนทีมีชือเสียงของญีปุ ่ น

ญ. 376 เสี ยงและระบบเสียงของภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP376 Japanese Phonetics and Phonology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.271 หรือ ภ.211 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
เสี ยงและระบบเสียงของภาษาญีปุ ่ นรวมทั งฝึ กให้ มีความสามารถในการฟังและออกเสียงได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจนโดย
เน้ นศึกษาวิเคราะห์ และฝึ กออกเสี ยงทีเป็ นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวไทย
ญ. 377 ภาษาญีปุ ่ นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
JP377 Japanese Language in Social and Cultural Aspects
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.212 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ความสั มพันธ์ระหว่างภาษาญีปุ ่ นกับสั งคมและวัฒนธรรมตลอดจนปั ญหาในการสื อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญีปุ ่ น
เพือให้ สามารถใช้ ภาษาญีปุ ่ นในการสือสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ญ. 416 ภาษาญีปุ ่ นระดับสู ง
3 (3-0-6)
JP416 Advanced Japanese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.411 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
สํานวนโครงสร้ างข้อความภาษาญีปุ ่ นระดับสูง เพือให้ สามารถเข้ าใจและใช้ ภาษาญีปุ ่ นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ญ. 426 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
JP426 Academic Japanese Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. 322 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์ วิธีการนําเสนอข้อมูลและความคิดของผู ้ เขียน ฝึ กแสดงความ
คิดเห็นต่ อเรืองทีอ่าน รวมทั งฝึ กสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทีได้จากการอ่ านและรวบรวมเขียนเป็นรายงานได้
ญ. 456 หัวข้ อเฉพาะด้ านญีปุ ่ นศึกษา
3 (3-0-6)
JP456 Special Topics on Japanese Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.311 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หัวข้ อเฉพาะเกียวกับ ญีปุ ่ นในด้ านสั งคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง ภาษาและวรรณคดี โดยหัวข้อทีกําหนดต้ อง
ได้รับอนุมัติจากภาควิชา
ญ. 476 โครงสร้ างภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP476 Japanese Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วิเคราะห์ โครงสร้ างของภาษาญีปุ ่ นตามหลักภาษาศาสตร์ โดยเน้ นการวิเคราะห์ ลักษณะและหน้ าทีของหน่ วยคํา การจัดแบ่ง
ประเภทหน่ วยคํา ตลอดจนโครงสร้ างประโยคแบบต่างๆ
ญ. 477 การสอนภาษาญีปุ ่ นในฐานะภาษาต่ างประเทศ
JP477 Teaching Japanese as a Foreign Language

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักและวิธีการสอนภาษาญีปุ ่ นในฐานะภาษาต่ างประเทศตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเรียนของ
ผู้เรียนชาวไทย
ญ. 486 การแปลภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP486 Translation in Japanese 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการและฝึ กฝนการถ่ายทอดภาษาญีปุ ่ นเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ นภาษาญีปุนที่ ถูกต้ องสละสลวย
ญ. 487 การแปลภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP487 Translation in Japanese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.486 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการและฝึ กฝนการถ่ายทอดภาษาญีปุ ่ นเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ นภาษาญีปุ ่ น โดยเน้ นการแปลเฉพาะด้ าน
ญ. 488 การแปลแบบล่ าม
3 (3-0-6)
JP488 Interpretation in Japanese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการและวิธีการถ่ ายทอดภาษาไทยเป็ นภาษาญีปุ ่ น และภาษาญีปุ ่ นเป็ นภาษาไทยโดยเน้ นทักษะการแปลแบบล่าม
ญ. 489 ภาษาญีปุ ่ นเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
JP489 Business Japanese
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ภาษาญีปุ ่ นและความรู ้ เบื องต้นทางธุรกิจตลอดจนวัฒนธรรมในการทํางาน เพื อให้ เข้ าใจวิธีการติดต่อสื อสารแ
ละการ
ทํางานด้านธุรกิจกับชาวญีปุ ่ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ญ. 496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
JP4 Individual Study

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. หรือได้รับอนุมัติจากผู้บ รรยาย
ค้นคว้ าเกียวกับญีปุ ่ นเป็ นรายบุคคล และเขียนส่ งป็เ นผลงานในรูปแบบของสารนิพนธ์ โดยมีอาจารย์เป็ นผู ้ ควบคุม
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(3–0–6)
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้นสษ. ไม่นับหน่ วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ

อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(3–0–6)
EG Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผูเ้ ขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG
Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียงเพือ
ถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
อ.
การฟัง-การพูด
(--)
EG Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
. . .2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2 – 0 – 4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
(3 – 0 – 6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.

มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming;
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
General Knowledge about Computers

(3 – 0 – 6)

To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
มธ.
TU155

สถิติพ ืนฐาน
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random variables
and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions;
estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and
correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
Languages
Thai
ท.
การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
TH161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.

English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
Japanese
ญ.171 ภาษาญีปุ ่ น1
3 (2-3-4)
JP171
Japanese1
1. To understand phonology and the 3 different kinds of Japanese writing system: hiragana, katakana and
kanji.
2. To study greeting expressions used in everyday life and to develop the four basic skills--listening, speaking,
reading, and writing.
3. To be able to understand 600 words and 80 basic kanji letters. (Lecture and practice 6 hours per week)
ญ.172 ภาษาญีปุ ่ น2
3 (2-3-4)
JP172
Japanese 2
Pre-requisite: have earned credits of JP 171, or pass the test, or permission of the lecturer

This advanced course aims to further develop the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-to communicate in Japanese everyday life. To know 700 words and 220 kanji letters. Students are expected to be able to
know approximately 1,300 words and 300 kanji letters. (Lecture and practice 6 hours per week)
วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
วิชาบังคับ
ญ. 211 ภาษาญีปุ ่ น3
3( - - )
JP211 Japanese 3
Prerequisite: have earned credits of JP172 or permission of the lecturer
Basic sentence structures as a continuation of JP172. Practice of listening, speaking, reading and writing skills.
Correct use of learned vocabulary and grammar in communicating information and ideas. Study of approximately 700
additional words and some 250 additional Kanji characters. Upon completion of the course, students will have learned a
total of some 2,000 words and 550 Kanji characters. (Lecture and practice 6 hours/week)
ญ. 212 ภาษาญีปุ ่ น4
3( - - )
JP212 Japanese 4
Prerequisite: have earned credits of JP211 or permission of the lecturer
Sentence with more complex structures. Practice of listening, speaking, reading and writing skills. Correct use of
learned vocabulary and grammar in communicating information and ideas. Study of approximately 1,000 additional
words and some 350 additional Kanji characters. Upon completion of the course, students will have learned a total of
some 3,000 words and 900 Kanji characters. (Lecture and practice 6 hours/week)
ญ. 221 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเบืงอต้น
3 (3- 0 - 6)
JP221 Fundamental Japanese Reading
Prerequisite: have earned credits of JP211 or permission of the lecturer
Reading strategies for understanding the main points. Practice of reading Japanese texts
about society, language, culture, tales or short stories and practice of summarizing.
ญ. 231 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเบื องต้น
JP231 Fundamental Japanese Writing
Prerequisite: have earned credits of JP211 or permission of the lecturer
Basic Japanese writing styles and practice of writing descriptive essays.

3(3- 0 - 6)

ญ. 251 สั งคมวัฒนธรรมญีปุ ่ น
JP251 Japanese Society and Culture
Prerequisite: have earned credits of JP172 or permission of the lecturer

3 (3- 0 - 6)

The evolution of Japan in various areas such as society, culture, way of life, economy and politics as a basic
knowledge to understand Japan in various aspects.
ญ. 261 วรรณกรรมญีปุ ่ นเบื องต้ น
3 (3- 0 - 6)
JP261 Introduction to Japanese Literature
Prerequisite: have earned credits of JP172 or permission of the lecturer
The background of Japanese literature and the special characteristics of literary works as a basic knowledge to
understand Japanese literature.
ญ. 271 ภาษาศาสตร์ ภาษาญีปุ ่ น
3 (3- 0 - 6)
JP271 Japanese Linguistics
Prerequisite: have earned credits of JP172 or permission of the lecturer
Linguistic characteristics of Japanese such as sound system, morphology, syntax and semantics for utilization in
the analysis of Japanese.
ญ. 311 ภาษาญีปุ ่ น5
3( - - )
JP311 Japanese 5
Prerequisite: have earned credits of JP212 or permission of the lecturer
Sentences with more complex structures. Practice of listening, speaking, reading and writing skills in order to use
Japanese as a medium for developing critical thinking. Learning some 1,200 additional words and 450 additional Kanji
characters. Upon completion of the course, students will have learned some 4,200 words and a total of some 1,350 Kanji
characters. (Lecture and practice 6 hours/week)
ญ. 312 ภาษาญีปุ ่ น6
3( - - )
JP312 Japanese 6
Prerequisite: have earned credits of JP311 or permission of the lecturer
Sentences with more complex structures, especially various writing styles. Practice of listening, speaking, reading
and writing skills of intermediate and advanced Japanese in order to use Japanese as a medium for developing critical
thinking. Learning some 1,300 additional words and 550 additional Kanji characters. Upon completion of the course,
students will have learned some 5,500 words and a total of some 1,900 Kanji characters. (Lecture and practice 6
hours/week)
ญ. 321 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
JP321 Japanese Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of JP221 or permission of the lecturer

3 (3-0-6)

Strategies used in reading informative texts. Analysis of the content and the writer’s presentation of information.
Practice of summarizing as well as giving opinions about the texts.
ญ. 322 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP322 Japanese Reading for Opinions
Prerequisite: have earned credits of JP321 or permission of the lecturer
Strategies used in reading expressive texts. Analysis of the content and the writer’s presentation of opinions.
Practice of summarizing as well as giving opinions about the texts.
ญ. 331 การเขียนภาษาญีปุ ่ นเชิงอธิบายความ
3 (3-0-6)
JP331 Japanese Writing for Explanations
Prerequisite: have earned credits of JP231 or permission of the lecturer
Writing essays in order to tell stories and describe events, as well as development of skill in gathering and
organizing information.
ญ. 332 การเขียนภาษาญีปุนเชิ
่ งแสดงความคิดเห็น
3 (3-0-6)
JP332 Japanese Writing for Opinions
Prerequisite: have earned credits of JP331 or permission of the lecturer
Writing essays in order to give opinions, as well as development of skill in gathering convincing support and
organizing ideas to present in the essay.
ญ. 411 ภาษาญีปุ ่ น7
3( - - )
JP411 Japanese 7
Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Expressions and discourse as well as developing 4 skills at the intermediate and advanced level in order to
understand and use Japanese naturally. (Lecture and practice 6 hours/week)
วิชาเลือก
ญ. 246 การฟั ง -พูดภาษาญีปุ ่ น1
3 (3-0-6)
JP246 Listening-Speaking in Japanese 1
Prerequisite: have earned credits of JP172 or permission of the lecturer
Various patterns of dialogues in every day life. Practice of pronouncing Japanese correctly as well as
summarizing what has been heard.
ญ. 247 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น2
JP247 Listening-Speaking in Japanese 2

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of JP211 and JP246 or permission of the lecturer
Various patterns in giving opinions and communicating in formal situations as well as practice of summarizing
what has been heard.
ญ. 346 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น3
3 (3-0-6)
JP346 Listening-Speaking in Japanese 3
Prerequisite: have earned credits of JP247 and JP212 or permission of the lecturer
Conversation to exchange ideas on topics related to social issues. Practice of giving information effectively and
listening for and acquiring essential information.
ญ. 347 การฟั ง-พูดภาษาญีปุ ่ น4
3 (3-0-6)
JP347 Listening-Speaking in Japanese 4
Prerequisite: have earned credits of JP346 and JP311 or permission of the lecturer
Presentation in group discussions , oral reports and making speeches as well as listening for and acquiring
essential information.
ญ. 356 ญีปุ ่ นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
JP356 Japan Today
Prerequisite: have earned credits of JP251 or permission of the lecturer
The society, economy and politics of Japan in order to develop a comprehensive understanding of contemporary
Japan.
ญ. 366 เรืองสั นญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP366 Japanese Short Stories
Prerequisite: have earned credits of JP261 and JP311 or permission of the lecturer
Reading and analysis of Japanese short stories selected from well-known Japanese writers’ works.
ญ. 376 เสี ยงและระบบเสียงของภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP376 Japanese Phonetics and Phonology
Prerequisite: have earned credits of JP271 or LG211 or permission of the lecturer
The Japanese sounds and sound system, together with practice to develop ability in listening and pronouncing
correctly and clearly. Emphasis on study, analysis, and practice of problematic sounds for Thai learners.
ญ. 377 ภาษาญีปุ ่ นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
JP377 Japanese Language in Social and Cultural Aspects
Prerequisite: have earned credits of JP212 or permission of the lecturer

3 (3-0-6)

The relationship between Japanese language, society, and culture, including differences of language and culture
in communication between Thailand and Japan so as to be able to use Japanese correctly and appropriately.
ญ. 416 ภาษาญีปุ ่ นระดับสู ง
3 (3-0-6)
JP416 Advanced Japanese
Prerequisite: have earned credits of JP411 or permission of the lecturer
Expressions and discourses at the advanced level in order to understand and use Japanese naturally.
ญ. 426 การอ่ านภาษาญีปุ ่ นเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
JP426 Academic Japanese Reading
Prerequisite: have earned credits of JP322 or permission of the lecturer
Strategies used in reading academic articles. Analysis of the writer’s thought and presentation of information.
Practice of giving opinions about the texts, analyzing and synthesizing information in the form of a paper.
ญ. 456 หัวข้ อเฉพาะด้ านญีปุ ่ นศึกษา
3 (3-0-6)
JP456 Special Topics on Japanese Studies
Prerequisite: have earned credits of JP311 or permission of the lecturer
Specific topics about Japanese society, culture, economy, politics, language and literature. The selected topics
must be approved by the Department of Japanese.
ญ. 476 โครงสร้ างภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP476 Japanese Structure
Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Analysis of Japanese structures based on linguistic theories emphasizing the analysis of characteristics of
morphemes, functions, classifications of words and various kinds of sentence structures.
ญ. 477 การสอนภาษาญีปุ ่นในฐานะภาษาต่ างประเทศ
3 (3-0-6)
JP477 Teaching Japanese as a Foreign Language
Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Principles and techniques of teaching Japanese as a foreign language, together with analysis of problems and
approaches to problem-solving for Thai students.
ญ. 486 การแปลภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP486 Translation in Japanese 1
Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Principles of translation and practice of translating Japanese into Thai and vice versa, using proper and
refined language.

ญ. 487 การแปลภาษาญีปุ ่ น
3 (3-0-6)
JP487 Translation in Japanese 2
Prerequisite: have earned credits of JP486 or permission of the lecturer
Principles of translation and practice of translating Japanese into Thai and vice versa, with an emphasis on
translating the texts in specific fields.
ญ. 488 การแปลแบบล่ าม
3 (3-0-6)
JP488 Interpretation in Japanese
Prerequisite: have earned credits of JP or permission of the lecturer
Principles and techniques of interpreting Thai into Japanese and vice versa, with an emphasis on interpretation
skills.
ญ. 489 ภาษาญีปุ ่ นเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
JP489 Business Japanese
Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Japanese as used in business as well as work culture in order to understand approaches to communication and
be able to engage in business with the Japanese effectively.
ญ. 496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
JP4 Individual Study

3 (3-0-6)

Prerequisite: have earned credits of JP312 or permission of the lecturer
Individual study on a topic about Japan and submission of a paper in the form of mini-thesis, under the
guidance of academic advisors.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG
English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in English
grammatical structure and improve reading and writing skills.
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG
Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption

(--)

Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG
Paragraph Writing
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in a paragraph.
อ. 241 การฟั ง – การพูด 1
(--)
EG
Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
. ช่ วงเวลา
. การจัดเวลาและตารางสอน
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
. คําอธิบายโดยย่อ
ญ. 496 การศึกษาเฉพาะบุคคล
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ญ. หรือได้รับ อนุมัติจากผู ้บรรยาย
เป็ นโครงงานทีกําหนดให้ นักศึกษาค้นคว้ าเกียวกับญีปุ ่ นเป็ นรายบุคคล และเขียนส่ งเป็ นผลงานในรูปแบบของ
สารนิพนธ์ โดยมีอาจารย์เป็ นผู ้ ควบคุม
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถเก็บและรวบรวม วิเ คราะห์ ข้อมูลในเรืองหนึงเรื องใดด้ วยตัว
นักศึกษาเอง โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาแนะนํา เมือจบโครงงาน นักศึกษาต้ องจัดทํารายงานส่ งเป็ นรูปเล่ ม
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 หรือ 2 ของปี การศึกษาที 4
. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

.

การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ทีปรึกษาให้ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ทีปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาต่ ออาจารย์ทีปรึกษาเป็ นระยะเพือรับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
. กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นักศึ กษาและอาจารย์ ทีปรึกษากําหนดหัวข้ อและเกณฑ์ การประเมิ นผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู ้ ของตนเองตามแบบฟอร์ ม
5.6.3 อาจารย์ทีปรึกษาประเมินผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ ม
5.6.4 อาจารย์ทีปรึกษาและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูร้ ่ วมกัน
5.6.5 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ทีปรึกษาเป็ นระยะ
5.6.6 อาจารย์ทีปรึกษาประเมินรายงานทีนักศึกษานําเสนอ และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

(พร้ อมฉบั บ

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึ กษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนัก ศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี

1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับเฉลียรวมวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ า .
3.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

