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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต/คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in English
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (English)
ชือย่ อ B.A. (English)
. วิชาเอก
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
138 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556

ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ.
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที / เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ.
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
8
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่ น
8.1 อาจารย์
8.2 นักแปล-ล่ าม
8.3 นักเขียน
8.4 เจ้ าหน้ าทีในองค์ กรระหว่ างประเทศ องค์กรเอกชน หน่ วยงานราชการ อาทิ
- เลขานุการ
- ผู ้สอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
10. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาหลักสู ตรโดยอยู ่บนพื นฐานของความต้องการของผู ้ ใช้ บัณฑิตทีมีความรู้ ด้านภาษา อังกฤษ และสภาพเศรษฐกิจที
เปลียนแปลงไป โดยมุ ่ งเน้ นให้บัณฑิตมีศักยภาพในการทํางานในระดับ นานาชาติ และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ น
ภาษาสากลอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้ องกับสภาวะปั จจุบันของประเทศทีเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจทีเน้ นความร่ วมมือของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
พัฒนาหลักสู ตรโดยพิจารณาสภาพสังคมและวัฒนธรรมทีเปลียนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
. . การพัฒนาหลักสูตรทีสามารถผลิตบัณฑิตทีมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษตามความต้ องการของตลาด
และการพัฒนาประเทศ
. . การสร้ างหลักสู ตรให้ มีมาตรฐานเป็ นทียอมรับทั งภายในและต่ างประเทศ
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. . การผลิตบัณฑิตทีมีมาตรฐานเป็ นทีต้ องการของสังคม
. . การสนับสนุนการแลกเปลียนเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์และผู ้เรียนกับ สถาบันในและต่ างประเทศ เพือขยายองค์
ความรู้ ทั งอาจารย์และผู ้เรียน

. ความสัมพันธ์กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การใช้ ภาษาไทย
( - - ) (ภาควิชาภาษาไทย)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
ภ. ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
( - - ) (ภาควิชาภาษาศาสตร์ )
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
12.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
อ. การฟั ง-การพูด
(--)
อ. การฟั ง-การพูด
(--)
12.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
12.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาไทย
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซี ย
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)

อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
12.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น
อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน และสาขาวิชาภาษาฝรังเศส
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.10 หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟัง-การพูด
(--)
12.2.11 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรนานาชาติ)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟั ง-การพูด
(--)
12.2.12 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสู ตรนานาชาติ)
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟั ง-การพูด
(--)
12.2.13 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การฟั ง-การพูด
(--)
12.2.14 หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
12.3 การบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาของคณะ/ ภาควิชาอืนทีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับต้องขอโควตาวิชาภาษาอังกฤษในกลุ ่ม/ หมู่ที
ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดไว้

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาการผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษคือการสร้ างผู ้ ทีมีความรู ้ ความสามารถและความ
เข้ าใจในศาสตร์ ของภาษาอังกฤษ และศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้ อง มีทักษะในการเรียนรู ้ การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัย อันจะ
เป็ นพื นฐานในการทํางานและการศึกษาต่อในระดับสู ง และเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีศักยภาพและประสิ ทธิภาพ
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นสาขาวิชาทีจําเป็ นต่ อการสร้ างองค์ความรู ้ และนักวิชาการทีมี
ความสามารถและความเข้าใจในศาสตร์ ของภาษาอังกฤษ และศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่ าน และเขียน ให้ สือความหมายได้ อย่างมีประสิทธิ
ภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ ตลอดจนสอดคล้ องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
(2) มีความรู้ พ ื นฐานด้านภาษา ศาสตร์ การแปล วรรณคดี และวัฒนธรรม เพือเสริมความเข้าใจในเรืองศาสตร์ ของภาษา
และศิลปะในการใช้ ภาษาซึงจะช่ วยในการสื อความหมายด้วยภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) มีความรู้ ในเนื อหาวิชาต่าง ๆ เพือเป็ นพื นฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัย เพือเสริม สร้ างศักยภาพในการคิดอย่างมีเหตุผล
(5) มีความคิดริเริมสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั นปี ที คือวิชา อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
และในการเรียนชั นปี ที 3 คือ วิชาฝึ กงาน
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ

ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรืองไวยากรณ์ และโครงสร้ างภาษาอังกฤษ
2) นักศึกษาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และสั งเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ

.

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
1) ภาควิชากําหนดรายวิชา อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ เพือให้ นักศึกษาได้ มาศึกษาเพิมเติม
2) ภาควิชาเปิ ดรายวิชา อ.211 ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม และ อ.212 ลักษณะสํ าคัญของภาษาอังกฤษ เพือส่ งเสริมให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
.

.

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 และการลงทะเบียนเรียนข้ ามหาวิทยาลัย
) 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 นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.

. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 138 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่าง
น้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 138 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
102
หน่ วยกิต
2.1) วิชาเอก
78
หน่ วยกิต
วิชาบังคับในสาขา
48
หน่ วยกิต
วิชาบังคับเลือกในสาขา
หน่ วยกิต
วิชาเลือกในสาขา
หน่ วยกิต
วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
..
รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ ตัว และเลขรหัส ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ อ. / EG
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
หมายถึง หมวดวิชาความรู ้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม
เลข
หมายถึง หมวดวิชาเน้นทักษะการอ่ าน
เลข
หมายถึง หมวดวิชาเน้นทักษะการเขียน
เลข
หมายถึง หมวดวิชาเน้นทักษะการฟัง-พูด
เลข
หมายถึง หมวดวิชาการแปล
เลข
หมายถึง หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือวิชาชีพ
เลข
หมายถึง หมวดวิชาการฝึ กงาน

เลขหลักร้ อย
เลข
เลข
เลข

หมายถึง วิชาระดับต้ น
หมายถึง วิชาระดับกลาง
หมายถึง วิชาระดับสู ง

. . . รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
) 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 ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
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. ความรู้ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics

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

(--)
(--)

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)

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

(--)
(--)

(--)
(--)
(--)
(--)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ วิชา หน่ วยกิต
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษา วิชา หน่ วยกิต จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป
ส่ วนที รวมทั งวิชา จ. 211 จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้ วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
) วิชาเฉพาะ
102
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
78 หน่ วยกิต
. . วิชาในสาขา
. . . วิชาบังคับในสาขา นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขารวม
หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชา
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
(--)
EG 211 English through Literature 1
อ.
ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษ
(--)
EG 212 Significant Features of English
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG 221 Reading for Information
อ. 222 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
EG 222 Reading for Opinions
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG 231 Paragraph Writing

อ.
EG 232
อ.
EG 241
อ.
EG 242
อ.
EG 311
อ. 321
EG 321
อ. 331
EG 331
อ. 332
EG 332
อ.
EG 341
อ.
EG 342
อ.
EG 351
อ.
EG 411

การเขียนระดับความเรียง
(--)
Essay Writing
การฟั ง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 1
การฟั ง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 2
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
(--)
English through Literature 2
การอ่ านเชิงวิชาการ
(--)
Reading for Academic Purposes
การเขียนเชิงอธิบายความ
(--)
Expository Writing
การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น
(--)
Argumentative Writing
การฟั ง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 3
การฟั ง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 4
หลักการแปล
(--)
Principles of Translation
การสื อความหมายระหว่ างชนต่างวัฒนธรรมทีใช้ ภาษาอังกฤษ ( - - )
Intercultural Communication in the English Speaking World
* นักศึกษาต้องสอบไล่ วิชาบังคับในสาขาได้ ไม่ ตํากว่า C ทุกรายวิชา *
2.1.1.2 วิชาบังคับเลือกในสาขา นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาในสายการเขียน
วิชา หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี
อ. 436 การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
(--)
EG 436 Journalistic Writing
อ.
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
(--)
EG 437 Creative Writing
อ.
การเขียนรายงานทางวิชาการ
(--)
EG 438 Academic Report Writing
. . . วิชาเลือกในสาขา นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืนๆในสาขาไม่ น้อยกว่ า วิชา
หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี โดยเลือกศึกษารายวิชาในระดับ จํานวนไม่ น้อยกว่ า วิชา
หน่ วยกิต ทั งนี นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกในสาขาทียังไม่ ได้ ศึกษา
ได้ ด้วย

อ. 216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG 216 English Structure
อ.
การอ่ านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(--)
EG 316 Readings in Arts and Culture
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเยาวชน
(--)
EG 317 English through Young Adult Literature
อ. 318 วิวัฒ นาการของภาษาอังกฤษ
(--)
EG 318 The Story of the English Language
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
(--)
EG 356 English to Thai Translation 1
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
(--)
EG 357 Thai to English Translation 1
อ.
ภาษาอังกฤษเพือบุคลากรโรงแรม
(--)
EG 366 English for Hotel Personnel
อ.
ภาษาอังกฤษเพือการท่ องเทียว
(--)
EG 367 English for Tourism
อ.
การเขียนทางธุรกิจ
(--)
EG 376 Business Writing
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเลขานุการ
(--)
EG 377 English for Secretaries
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับองค์ กรธุรกิจ
(--)
EG 378 English for Business Organizations
อ.
การฝึ กงาน
(--)
EG 386 Practicum
(ฝึ กงาน ชัวโมง ต่ อภาคการศึกษา)
อ. วจนลีลาศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ
(--)
EG 406 English Stylistics
อ.
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
(--)
EG 416 Contrastive Studies of English and Thai
อ.
สัมมนาประเด็นปัจจุบัน
(--)
EG 417 Seminar in Current Issues
อ.
ภาษา วัฒนธรรมและสื อร่ วมสมัย
(--)
EG 418 Contemporary English Language, Culture and Media
อ. 419 วาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์
(--)
EG 419 Critical Discourse Analysis
อ. 426 การอ่ านเชิงวิจารณ์
(--)
EG 426 Critical Reading
อ. 427 สั มมนาการอ่ าน
(--)

EG 427 Seminar in Reading
อ. 436 การเขียนงานในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
EG 436 Journalistic Writing
อ.
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
EG 437 Creative Writing
อ.
การเขียนรายงานทางวิชาการ
EG 438 Academic Report Writing
อ.
การพูดในทีชุมนุมชน
EG 446 Public Speaking
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
EG 456 English to Thai Translation 2
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
EG 457 Thai to English Translation 2
อ.
การแปลแบบล่ามตามตัว
EG 458 Liaison Interpreting
อ.
การแปลแบบล่ามการประชุม
EG 459 Conference Interpreting
อ. ภาษาอังกฤษเพือการประชาสั มพันธ์
EG 476 English for Public Relations
* สํ าหรับวิชาในข้ อ . . นักศึกษาต้ องสอบไล่ วิชาบังคับก่ อน ได้ ไม่ตํากว่า C *
. . วิชานอกสาขา
. . . วิชาบังคับนอกสาขา นักศึกษาต้ องศึ กษาวิชา ภ.
ภ. ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
LG 211 Introduction to Linguistics

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

ภาษาศาสตร์ เบืองต้ น หน่ วยกิต
(--)

. วิชาโทหรือวิชาเลือก หน่ วยกิต นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึงดังนี
. . วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงที เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาโทโดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของหลักสู ตรวิชาโทในสาขาวิชานั น ๆ
. . วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต

) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี อย่างน้ อย หน่ วยกิต
ทั งนีรวมทั งวิชาภาษาต่ างประเทศในหลักสู ตรศึกษาทัวไป ยกเว้นภาษาอังกฤษเขียนข้อกําหนดการศึกษาวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา(รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์ กร
4) การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท
. การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทแบบศึกษา หน่ วยกิต
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
ตามองค์ประกอบดังต่ อไปนี
1. วิชาบังคับในสาขา วิชา หน่ วยกิต คือ อ.221 อ.231 อ.241
. วิชาภาษาอังกฤษระดับ จํานวน วิชา หน่ วยกิต ดังนี
. เลือกศึกษาวิชาในสายระดับ จํานวน วิชา หรือ
. เลือกศึกษาวิชาในสาขา วิชา และวิชาภาษาอังกฤษทีเปิ ดสอนโดยสถาบันภาษา
วิชา
. วิชาภาษาอังกฤษระดับ จํานวน วิชา หน่ วยกิต ดังนี
3.1 เลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาระดับ ขึนไป จํานวน วิชา หรือ
. เลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาระดับ จํานวน วิชา และวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ทีเปิ ดสอนโดยสถาบันภาษา วิชา
. การศึ กษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิ ชาโทแบบศึกษา หน่ วยกิ ต สํ าหรั บ นักศึ กษานอกคณะศิ ลปศาสตร์ (วิชาโท
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล)
นักศึกษานอกคณะศิลปศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทแบบศึกษา หน่ วยกิต
(วิ ช าโทภาษาอั ง กฤษเพือการสื อสารสากล) ได้ โ ดยต้ องศึ กษารายวิ ชาภาษาอั งกฤษจํา นวน หน่ ว ยกิต ตาม
องค์ประกอบดังต่ อไปนี
กลุ ่มที
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.

. ศึกษาวิชาระดับ จํานวน วิชา โดยเลือกจาก รายวิชาดังต่อไปนี
การอ่ านเชิงเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
การเขียนระดับย่อหน้ า
การเขียนระดับความเรียง
การฟัง-พูด
การฟัง-พูด
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น

กลุ ่มที
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.

. ศึกษาวิชาระดับ จํานวน วิชา โดยเลือกจาก รายวิชาดังต่อไปนี
การฟัง-พูด
การอ่านเชิงวิชาการ
การเขียนทางธุรกิจ
การเขียนเชิงอธิบายความ
ภาษาอังกฤษสําหรับองค์ กรธุรกิจ

หมายเหตุ
. นักศึกษานอกคณะศิลปศาสตร์ ทีต้ องศึ กษาวิชา อ. อ. หรื อ อ. เป็ นวิชาบังคับตามหลักสู ตรของ
คณะทีตนศึกษา ไม่ สามารถนับหน่ วยกิตของวิชาใดวิชาหนึงจากรายวิชาดังกล่ าวเป็ นหน่ วยกิตตามองค์ ประกอบของการศึ กษาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทแบบศึกษา หน่ วยกิตได้ โดยนักศึกษาต้องเลือกวิชาอืนตามรายวิชาในกลุ ่ มที เพือทดแทนวิชาดังกล่าว
. นักศึกษานอกคณะศิลปศาสตร์ ทีได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึ กษาวิชาใดวิชาหนึงในโครงสร้ างหลั กสู ตรวิชาโท
แบบ หน่ วยกิต โดยผ่ านการทดสอบ วัดผล หรือได้รับอนุมั ติจากภาควิชาภาษาอังกฤษจะได้ หน่ วยกิตสะสมจากวิชาทีได้ รับการ
ยกเว้ น และนัก ศึก ษาไม่ ต้ องศึ ก ษาวิ ช าในสาขาวิ ชาภาษาอัง กฤษแทนวิ ชาที ได้ รั บ การยกเว้ น จนได้ ห น่ ว ยกิ ตสะสมครบตาม
องค์ประกอบของการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทแบบศึกษา หน่ วยกิต
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้ อยกว่ า หน่ วย
กิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
2. ได้ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยตามหลักสูตร รวม หน่ วยกิต
4. ได้ศึกษารายวิชาบังคับในสาขาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
4.1 วิชาบังคับในสาขาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ได้ แก่รายวิชาดังต่อไปนี
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
* ต้ องสอบไล่ วิชาบังคับในสาขา ได้ ไม่ ตํากว่า C *
. วิชาบังคับนอกสาขา หน่ วยกิต ได้ แก่ ภ.
4.3 วิชาอืนๆ ไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต ได้แก่
. . วิชาอืนๆ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยต้ องสอบไล่ได้ไม่ ตํากว่า C ก่ อนทีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกรายวิชาในระดับสู งต่อไป และ/
หรือ
. . วิชาในหมวดวิชาโทหรือวิชาเลือกตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต

หมายเหตุ
1. นักศึกษาทีศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและได้ รับการยกเว้นไม่ ต้องศึกษาวิชาบังคับวิชาหนึงวิชาใด โดยผ่ านการทดสอบ
วัดผล หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาอังกฤษจะได้หน่ วยกิตสะสมจากวิชาทีได้ รับการยกเว้ นและนักศึกษาไม่ต้องศึกษาวิชาเลือก
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษแทนวิชาทีได้ รับยกเว้ นจนได้ หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสู ตรทีกําหนดไว้
. นักศึกษาทีได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึกษาวิชาใดวิชาหนึงตามข้ อ 1. จะลงทะเบียนเรียนวิชาทีได้ รับยกเว้นไม่ ได้
3. นักศึกษาทีศึกษาวิชาภาษาอังกฤษสามารถขอรับยกเว้ น ไม่ ต้องศึกษาวิชา อ.221 อ.231 อ.232 อ.241 และ อ.242 เพือ
เลือนระดับไปศึกษาวิชาระดับสูงต่ อไปได้ โดยมีเงือนไขดังต่ อไปนี
3.1 นักศึกษาทีต้ องการขอรับยกเว้ นไม่ ต้องศึกษาวิชา อ.221 ต้ องสอบได้ 500 คะแนนขึ นไปในส่ วนทีเป็ นการ
ทดสอบทักษะทางภาษา (Verbal Part) จากการสอบ SAT หรือสอบได้คะแนนระดับ 5 ขึ นไป ในส่ วนของการอ่านจากการสอบ
IELTS (Academic) หรือสอบได้ คะแนนไม่ ตํากว่า 56 ในส่ วน Reading จากการสอบ TOEFL ระบบ Paper-based หรือ 22 ในส่ วน
Reading จากการสอบ TOEFL ระบบ Computer-based หรือไม่ ตํากว่า 21 ในส่ วน Reading จากการสอบ TOEFL ระบบ iBT หรือ
สอบได้คะแนน 350 ขึ นไปในส่ วน Reading จากการสอบ TU-GET
3.2 นักศึกษาทีต้ องการขอรับยกเว้ นไม่ ต้องศึกษาวิชา อ.231 ต้ องสอบได้ 500 คะแนนขึ นไปในส่ วนทีเป็ นการ
ทดสอบทักษะทางภาษา (Verbal Part) จากการสอบ SAT หรือสอบได้คะแนนระดับ 5 ขึ นไป ในส่ วนของการเขียนจากการสอบ
IELTS (Academic) หรือสอบได้ คะแนนระดับ 4 ในส่ วนของการเขียน (TWE) จากการสอบ TOEFL ระบบ Computer-based หรือ
21 ในส่ วน Writing จากการสอบ TOEFL ระบบ iBT
3.3 นักศึกษาทีต้ องการขอรับยกเว้ นไม่ ต้องศึกษาวิชา อ.232 ต้ องสอบได้คะแนนระดับ 6 ขึ นไปในส่ วนของการ
เขียนจากการสอบ IELTS (Academic) หรือสอบได้คะแนนระดับ 5 ขึ นไปในส่ วนของการเขียน (TWE) จากการสอบ
TOEFL ระบบ Computer-based หรือ 23 ในส่ วน Writing จากการสอบ TOEFL ระบบ iBT
3.4 นักศึกษาทีต้องการขอรับยกเว้นไม่ ต้องศึกษาวิชา อ.241 และ อ.242 ต้ องสอบได้คะแนนระดับ 5 และ 6
ตามลําดับ ในส่ วนของการพูดและการฟังจากการสอบ IELTS (Academic) หรือ 15 และ 21 ในส่ วน Listening จากการสอบ
TOEFL ระบบ iBT และ 22 และ 25 ในส่ วน Speaking จากการสอบ TOEFL ระบบ iBT
3.5 นักศึกษาทีต้ องการขอรับยกเว้ นไม่ ต้องศึกษาวิชาดังกล่าว ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
นั นๆ ในภาคการศึกษาทีขอรับยกเว้ น การขอรับยกเว้นต้องกระทําภายในสองสั ปดาห์ หลังจากการลงทะเบียนในรอบแรก และภายใน
สองสั ปดาห์ หลังจากการประกาศผลโควตารอบสอง โดยนําหลักฐานแสดงผลการสอบตัวจริงซึงมีอายุไม่ เกินสองปี นับจากวันทีสอบ
พร้ อมหลักฐานการลงทะเบียนวิชา อ.221 อ.231 อ.232 อ.241 และ อ.242 มาแสดงทีภาควิชาภาษาอังกฤษ

..

แสดงแผนการศึกษา

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป

หน่ วยกิต
15
รวม

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป

หน่ วยกิต
รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ภ.
ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
อ.
การฟั ง-การพูด
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม

ภาคเรียนที
อ.
ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
อ.
การเขียนระดับความเรียง
อ.
การฟั ง-การพูด
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต
3
3
3
6
รวม
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
อ.
การอ่ านเชิงวิชาการ
อ.
การเขียนเชิงอธิบายความ
อ.
การฟั ง-การพูด
อ.
หลักการแปล
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาโทหรือวิชาเลือก/ เลือกเสรี

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3

รวม
ภาคเรียนที
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
อ.
การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น
อ.
การฟั ง-การพูด
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาโทหรือวิชาเลือก/ เลือกเสรี

หน่ วยกิต
3
3
3
6
รวม
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
อ.
การสื อความหมายระหว่างชนต่ างวัฒนธรรมทีใช้ ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาโทหรือวิชาเลือก/ เลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาเลือกในสาขาระดับ
วิชาโทหรือวิชาเลือก/ เลือกเสรี
รวม

..

หน่ วยกิต
3
3
3
3
6
หน่ วยกิต
3
3
3
6

คําอธิบายรายวิชา
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
หลักสูตรวิชาศึ กษาทัวไป
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 ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ 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 อสั งคมโดยใช้ 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
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มห
ภาคทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
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 การอุป นัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน 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.
สถิติพ ืนฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐาน เกียวกับค่ 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
Report Writing

3 (3-0-6)

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.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
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
หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับ
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
(--)
EG211 English through Literature 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ลักษณะสําคัญของภาษาวรรณกรรม ศึกษาเปรียบเทียบภาษาวรรณกรรมกับภาษาเขียนทัวไป ฝึ กวิเคราะห์ ภาษาในงาน
วรรณกรรม ฝึ กอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีสุนทรียรส
อ.
ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษ
EG212 Significant Features of English
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.

(--)

ลักษณะโครงสร้ างของภาษาอังกฤษในระดับเสี ยง คํา ประโยค และข้อความ รวมทั งประเด็นต่างๆ ในการศึกษาความหมาย
ของภาษา เพือนําไปใช้ ในการสื อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
EG
Reading for Opinions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
กลวิธีการอ่ านและโครงสร้ างงานเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ เนื อหาและวิธีการนําเสนอความคิดของผู ้ เขียน ฝึ กสรุป
ข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครงและเขียนสรุปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ านโดยการอภิปราย
หรือข้อเขียน
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.

การเขียนระดับความเรียง

(--)

EG232 Essay Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

หรือได้รับยกเว้ น อ.

องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนความเรียงประเภทต่ างๆ ฝึ กรวบรวมและจัดระบบความคิดหรื อข้ อมูล และเรียบ
เรียงเพือถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับความเรียง
อ.

การฟั ง-การพูด

EG

Listening-Speaking 1

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.

(--)
หรือได้ รับยกเว้น สษ.

ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ตา่ งๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

อ.

การฟั ง-การพูด

EG

Listening-Speaking 2

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)
หรือได้รับยกเว้ น อ.

ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทียากขึนและเป็ นทางการมากขึ น ฝึ กการออกเสี ยงให้ ถูกต้อง ฝึ กทักษะในการ
ฟังบทสนทนาทียาวและยากขึ น ฝึ กการรายงานปากเปล่ า เรียนรู้วัฒนธรรมทีเกียวข้ องเพือช่ วยให้ เกิดความเข้าใจอันดีในการสือสาร
และสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
อ.

ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม

EG

English through Literature 2

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)

และ อ.

ลักษณะงานวรรณกรรมประเภทต่ างๆ กลวิธีทีใช้ ในการอ่านเพือสุ นทรียรส และการวิจารณ์ งานเขียนเหล่านั น ตลอดจน
วิเคราะห์ วิธีการนําเสนอเนือหา ฝึ กการตีความและการวิจารณ์ งานเขียนทีศึกษา โดยการอภิป รายและการเขียน
อ.

การอ่ านเชิงวิชาการ

EG

Reading for Academic Purposes

(--)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์ โครงสร้ าง วิธีการนําเสนอข้ อมูลและภาษาในงานเขียนเชิง
วิชาการ ฝึ กแสดงความคิดเห็นต่องานทีอ่ านในรูปของการอภิปรายหรือข้อเขียน รวมทั งฝึ กสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลทีได้
จากการอ่านและรวบรวมเขียนเป็ นรายงานได้
อ.
การเขียนเชิงอธิบายความ
(--)
EG
Expository Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้ รับยกเว้น อ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนความเรียงประเภทอธิบายความทีมีเนื อหาซับซ้ อนขึ น ฝึ กค้ นคว้า รวบรวม
เรียบเรียงข้อมูล และอ้ างอิงอย่างมีระบบเพือนํามาเขียนความเรียงเชิงอธิบ ายความ
อ.
การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น
(--)
EG
Argumentative Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนความเรียงประเภทแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือโต้ แย้ง ฝึ กค้ นคว้ า
รวบรวมและเรียบเรียงข้ อมูลอย่างมีระบบ เพือนํามาเขียนความเรียงแสดงความคิดเห็น
อ.
การฟัง-การพูด
EG341 Listening-Speaking 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.

(--)

พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในระดับทียากขึ น ทั งด้านเนื อหาและการใช้ ภาษา โดยเน้นการใช้ ภาษาทีถูกต้ อง เหมาะสม
และแคล่วคล่องยิงขึ น ฝึ กการนําเสนอข้อมูลในการอภิปรายกลุ ่ มและรายงานปากเปล่ า ตลอดจนการทําสรุปย่อแบบต่างๆ จากการฟัง
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG342 Listening-Speaking 4
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในระดับทียากขึ นและซับซ้ อนขึ น ทั งในด้ านเนื อหาและการใช้ ภาษาให้ สามารถฟั งและ
เข้ าใจภาษาทีเจ้ าของภาษาพูดอย่างเป็ นธรรมชาติ เน้น การใช้ ภาษาทีถูกต้ องเหมาะสมและแคล่ วคล่ องในระดับทีใกล้เคียงกับเจ้ าของ
ภาษา ฝึ กการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย รายงานปากเปล่าและการโต้ วาที ฝึ กการฟังเพือจับประเด็นและราย ละเอียด
ตลอดจนทําสรุปย่อแบบต่างๆ จากการฟัง
อ.
หลักการแปล
(--)
EG
Principles of Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
หลักการ กระบวนการและกลวิธีขั นพื นฐานในการแปล บทบาทของการแปลในการสือความหมาย ตลอดจนปัญหาที
เกิดขึ นในการแปลและแนวทางแก้ ไข
อ.
การสื อความหมายระหว่ างชนต่างวัฒนธรรมทีใช้ ภาษาอังกฤษ
EG411 Intercultural Communication in the English Speaking World

(--)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
การใช้ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้องโดยคํานึงถึงกฎเกณฑ์ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในการสือความหมายทีมี
วัฒนธรรมเป็ นปัจจัยสําคัญ รวมทั งวิเคราะห์ ปัญหาในการสื อสารของกลุ ่มชนต่างวัฒนธรรมทีใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครืองมือในการ
สือความหมาย
วิชาเลือก
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม
EG316 Readings in Arts and Culture
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)

งานเขียน และภาษาในงานเขียนเกียวกับศิ ลปวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตของชนชาติทีสํ าคัญทีเกียวข้ องกับวัฒนธรรมไทย
ศึกษาศัพท์ สํานวนเฉพาะด้านทีเกียวข้ อง ฝึ กวิเคราะห์ และวิจารณ์ งานเขียนโดยการอภิปรายและการเขียนในกรอบความรู ้ และวง
ศัพท์ทีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเยาวชน
(--)
EG317 English through Young Adult Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
วิเคราะห์ เนื อหาและภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเยาวชน โดยเน้ นนวนิยาย ศึกษาปัญหา แนวคิดและผลกระทบของ
วรรณกรรมดังกล่ าวทีมีต่อการพัฒนาความคิดของผู ้อ่าน
อ.
วิวั ฒ นาการของภาษาอังกฤษ
(--)
EG318 The Story of the English Language
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ.
วิวัฒ นาการของภาษาอังกฤษทั งในด้ านไวยากรณ์ เสี ยง และศัพท์ ทีนําไปสู ่ ความเข้ าใจลักษณะ และสถานภาพ
ภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ นภาษาสากล
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
(--)
EG356 English to Thai Translation 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
ฝึ กการใช้ ท ฤษฎี ทางภาษาและหลักการแปล ในการแปลต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ทีเป็ นงานเขียนประเภทสื อสาร
ข้อมูล พรรณนาความ และโน้ มน้ าวใจ ฝึ กวิเคราะห์ สาเหตุของข้ อผิดพลาดในการแปล และวิธีแก้ไขข้ อบกพร่ องเหล่านั น ตลอดจน
ศึกษากลวิธีในการหาข้อมูลและเครืองมือเพือช่ วยในการแปล
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
(--)
EG357 Thai to English Translation 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ. และสอบได้ อ.
ฝึ กการใช้ ท ฤษฎี ทางภาษาและหลักการแปลในการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ทีเป็ นงานเขียนประเภทสือสารข้ อมูล
และโน้ มน้ าวใจ ฝึ กวิเคราะห์ สาเหตุของข้ อผิดพลาดในการแปล และวิธีแก้ไขข้ อบกพร่ องเหล่ านั น ตลอดจนให้ รกู้ ลวิธีในการหา
ข้อมูลและเครืองมือเพือช่ วยในการแปล
อ.
ภาษาอังกฤษเพือบุคลากรโรงแรม
(--)
EG366 English for Hotel Personnel
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
ศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษ และเนื อหาเกียวกับลักษณะงาน และการจัดการงานโรงแรม ตลอดจนหน้ าทีความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ฝึ กการใช้ ภาษาเพือติดต่อสื อสารในลักษณะงานต่างๆ ทีเกียวกับการโรงแรม ตลอดจนรู ้ จักเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆ ที
เกียวข้อง มีการศึกษานอกสถานที

อ.
ภาษาอังกฤษเพือการท่ องเทียว
(--)
EG
English for Tourism
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ. และสอบได้ อ. หรื อได้ รับยกเว้ น อ.
ศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษและเนือหาเกียวกับการท่ องเทียว ตลอดจนศึกษาข้ อมูลเกียวกับประเทศไทยในด้ านภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรม และสถานทีท่ องเทียวทีสําคัญ ฝึ กใช้ ภาษา สรุปข้ อมูล และนําเสนอข้อมูลทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจการท่ องเทียว มีการศึกษานอกสถานที
อ.
การเขียนทางธุรกิจ
(--)
EG376 Business Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ.
ฝึ กการเขียนเพือสือสารในวงการธุรกิจ โดยเน้ นการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่ างๆ ข้ อเสนอทางธุรกิจและรายงานทาง
ธุรกิจ
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเลขานุการ
(--)
EG
English for Secretaries
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ. และสอบได้ อ. หรื อได้ รับยกเว้ น อ.
ฝึ กการใช้ ภาษาอังกฤษทีใช้ ในงานเลขานุการ ศึกษาลักษณะงานและขั นตอนการทํางานทีเกียวข้องกับงานเลขานุการ
โดยการจําลองสถานการณ์ จริง
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับองค์ กรธุรกิจ
(--)
EG378 English for Business Organizations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. หรือได้รับยกเว้ น อ. และสอบได้ อ. หรื อได้ รับยกเว้ น อ.
ฝึ กการใช้ ภ าษาอังกฤษทีบุคลากรในองค์ กรใช้ ในงานด้ านต่างๆ ของธุรกิจ เช่ น การจัดการในองค์กร งานบุคคล การตลาด
และธุรกิจระหว่ างประเทศ โดยเน้ นความเหมาะสมของการใช้ ภาษาทั งรูปแบบและกาลเทศะ มีการศึกษานอกสถานที
อ.
การฝึ กงาน
(ฝึ กงาน ชัวโมงต่ อภาคการศึกษา)
EG
Practicum
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษฐานะชั นปี ที และได้ รับอนุมัติจากภาควิชาฯ
ปฏิบัติงานประเภทต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษโดยตรง นักศึกษาสามารถฝึ กงานกับสถานทีฝึ กงานทีภาควิชา
ฯ กําหนด หรือสถานทีทีได้ รับอนุมัติจากภาควิชาฯ และต้ องปฏิบัติงานไม่ น้อยกว่ า ชัวโมง โดยให้ อยู ่ในความควบคุมและการ
ประเมินผลของภาควิชาฯ และสถาบันหรือหน่ วยงานทีรับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน ภายหลังจากการฝึ กงานนักศึกษาต้ องเสนอรายงานต่ อ
ภาควิชาฯ วิชานีจะวัดผลเป็ น S (ใช้ ได้) กับ U (ยังใช้ ไม่ ได้ )
อ.
วจนลีลาศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ
EG
English Stylistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)

วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะภาษาอังกฤษในภาษาพูดและภาษาเขียนในรูปแบบต่ างๆ เช่ น บทสนทนา สุนทรพจน์
บทละคร บทกวี เรืองสั น โดยใช้ ทฤษฎี ทีเกียวข้ อง
อ.
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
(--)
EG416 Contrastive Studies of English and Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ.
ระบบวิธีวิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษาเพือวิเคราะห์ และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับเสี ยง คํา ประโยค
ความหมายและองค์ ประกอบอืนๆ ของภาษา เช่ น วัฒนธรรม เพือนําไปใช้ ในการสื อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
อ.
สั มมนาประเด็นปั จจุบัน
(--)
EG417 Seminar in Current Issues
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ.
วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ นในโลกปัจจุบันเกียวกับสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้ าทางวิทยาการจาก
สือประเภทต่ างๆ เพือนํามาอภิปรายในชั นเรียน เน้ นการค้ นคว้ าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ของนักศึกษา
รวมทั งมีการนําเสนอข้ อมูล และความคิดเห็นในรูปของการรายงานปากเปล่ าและการเขียน
อ.
ภาษา วัฒนธรรมและสื อร่ วมสมัย
(--)
EG418 Contemporary English Language, Culture and Media
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ.
แนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ ทีใช้ ในการวิเคราะห์ ภาษา ทีปรากฏในสื อในปัจจุบัน และวิเคราะห์ ภาษา วัฒนธรรมและสือ
ต่างๆ จากบริบทภาษาร่ วมสมัย มีการทัศนศึกษานอกสถานที
อ.
วาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์
(--)
EG
Critical Discourse Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
ทฤษฎีและหลักการของวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ องค์ ประกอบทีมีอิทธิพลต่ อการปฏิบัติเชิงสังคม เช่ น
ความสัมพันธ์เชิงสังคม อัตลักษณ์ ค่ านิยมเชิงวัฒนธรรม ศึกษาความ สัมพันธ์ ของลักษณะภาษาในวาทกรรม และปัจจัยทีมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติเชิงสั งคม และมีการวิเคราะห์ วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในบริบทต่ างๆ
อ.
การอ่านเชิงวิจารณ์
(--)
EG
Critical Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ งานเขียนประเภทต่ างๆ และฝึ กการวิจารณ์ อย่างมีระบบในรูปแบบของการอภิปรายและข้อเขียน
อ.
สั มมนาการอ่ าน
EG
Seminar in Reading
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)

ทฤษฎี กระบวนการอ่ าน และงานวิจัยทีเกียวข้ อง เพือพัฒนากระบวนการอ่ านและกระบวนการคิด
อ.
การเขียนงานในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
(--)
EG
Journalistic Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
การเขียนประเภทต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร ฝึ กเขียนข่าว บทความ บทวิจารณ์ บทบรรณาธิการ และอืนๆ
อ.
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
(--)
EG
Creative Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์ประเภทต่ างๆ เช่ น เรืองสั น โฆษณา และบทกวี ฝึ กเขียนงานสร้ างสรรค์ ดังกล่ าว
อ.
การเขียนรายงานทางวิชาการ
(--)
EG
Academic Paper Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
รูปแบบ และวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ ฝึ กการค้น คว้ า รวบรวมเรียบเรียงข้ อมูล และนําเสนอในรูปแบบของการ
เขียนรายงาน
อ.
การพูดในทีชุมนุมชน
(--)
EG446 Public Speaking
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
ศิลปะการพูด โดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุ นทรียะแห่ งภาษา และหลักจูงใจ โดยรู ้ จักใช้ ภาษา นําเสี ยง ท่าทางทีเหมาะสมกับ
โอกาส และสถานการณ์ ตลอดจนรู ้ จักใช้ เทคนิคและสือต่างๆ เพือให้ การพูดมีประสิ ทธิภาพยิงขึ น ฝึ กการพูดในทีชุมนุมชนแบบ
ต่างๆ
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
(--)
EG456 English to Thai Translation 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.
ฝึ กการใช้ ท ฤษฎี ทางภาษา และหลักการแปลในการแปลต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ทีเป็ นงานเขียนเฉพาะด้าน
ประเภทข่ าว งานวิชาการสาขาต่างๆ และงานธุรกิจ โดยใช้ภาษาทีเหมาะสมกับวงการนั นๆ รวมทั งศึกษาโครงสร้ างวิธกี ารใช้ ภาษา
ศัพท์ สํานวน และความรู ้ พื นฐานทีเกียวข้ อง ฝึ กวิเคราะห์ สาเหตุของข้อผิดพลาดในการแปล และวิธีแก้ ไขข้อบกพร่ องเหล่ านั น
ตลอดจนฝึ กหาข้อมูลและใช้ เครืองมือเพือช่ วยในการแปล
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
EG457 Thai to English Translation 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ.

(--)

ฝึ กการใช้ ท ฤษฎี ทางภาษา และหลักการแปลในการแปลต้ นฉบับภาษาไทยเป็ น ภาษาอังกฤษ ทีเป็ นงานเขียนเฉพาะด้ าน
ประเภทงานวิชาการสาขาต่ างๆ และงานธุรกิจ โดยใช้ ภาษาทีเหมาะสมสําหรับวงการนั นๆ รวมทั งศึกษาโครงสร้ างและวิธีการใช้
ภาษา ศัพท์ สํานวน ตลอดจนความรู้พื นฐานทีเกียวข้ อง ฝึ กวิเคราะห์สาเหตุของข้ อผิดพลาดในการแปล และวิธีแก้ไขข้ อบกพร่ อง
เหล่านั น ตลอดจนฝึ กหาข้ อมูลและใช้ เครืองมือเพือช่ วยในการแปล
อ.
การแปลแบบล่ ามตามตัว
(--)
EG
Liaison Interpreting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ. และได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วิธีการแปลแบบล่ ามชนิดพูดตาม และฝึ กการแปลล่ ามชนิดพูดตามในบริบทต่ างๆ ฝึ กการนําทฤษฎีทางภาษาและหลักการ
แปลมาประยุกต์ใช้ ในงานล่ าม ฝึ กการฟังเพือจับใจความ การจดบันทึก และการพูดเพือสือสารข้ อมูล ศึกษาวิธีการหาข้ อมูลอ้างอิง
เพือเตรียมนําไปใช้ ในการแปลล่าม ศึกษาวิธีแก้ ปัญหาในบริบทของงานล่ าม
อ.
การแปลแบบล่ ามการประชุม
(--)
EG
Conference Interpreting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ. และได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
วิธีการแปลแบบล่ ามชนิดพูดพร้ อม และฝึ กการแปลล่ ามชนิดพูดพร้ อมในบริบทของการประชุม ฝึ กการนําทฤษฎีทาง
ภาษาและหลักการแปลมาประยุ กต์ใ ช้ ในงานล่ าม ฝึ กการฟัง คิด และพูดในเวลาเดียวกัน ฝึ กการแปลวาทกรรมทีมีเนือหาเฉพาะทาง
ศึกษาวิธีการหาข้อมูลอ้ างอิงเฉพาะทางเพือเตรียมนําไปใช้ ในการแปลล่ าม ศึกษาวิธีแก้ปัญหาในบริบทของงานล่ ามการประชุม
อ.
ภาษาอังกฤษเพือการประชาสัมพันธ์
(--)
EG476 English for Public Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อ. และ อ.
รูปแบบวิธีการพูดและการเขียนเพือการประชาสัมพันธ์ ฝึ กเขียนเพือประชาสั มพันธ์ ในรูปแบบต่ างๆ ฝึ กการสัมภาษณ์ ให้
สัมภาษณ์ และแถลงข่าว
วิชาบังคับนอกสาขา
ภ.
ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
(--)
LG211 Introduction to Linguistics
ธรรมชาติ องค์ประกอบและหน้ าทีของภาษา ความเป็ นสากลของภาษา วิธีการวิเคราะห์ ภาษา ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ กับศาสตร์ อืนๆ

. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities

2 (2 – 0 – 4)

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
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
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
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 high-level 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.

วิชาบังคับ
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
(--)
EG
English through Literature 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Distinctive features of literary language; practice in distinguishing between literary and non-literary
language; practice in analyzing linguistic devices in selected literary pieces; and in reading critically to appreciate literary
works.
อ.
ลักษณะสํ าคัญของภาษาอังกฤษ
(--)
EG212 Significant Features of English
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or exemption
English structure at the sound, word, sentence and discourse levels and the relationship between structure
and meaning.
อ.
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.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
(--)
EG
Reading for Opinions
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or Exemption
Strategies of reading and the structure of expressive texts; analysis of the contents and the writer’s
presentation of opinion; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion or writing.
อ.
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.
การเขียนระดับความเรียง
EG
Essay Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 231 or Exemption

(--)

Essay components and patterns of essay development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in an essay.
อ.
การฟัง-การพูด
(--)
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.
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG
Listening-Speaking 2
Prerequisite: have earned credits of EG 241 or Exemption
Practice of English in everyday use at a more advanced and formal level; pronunciation; listening practice
through longer and more complex dialogues and passages; and cultural awareness to increase communication ability.
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรม
(--)
EG
English through Literature 2
Prerequisite: have earned credits of EG 211 and EG 222
Study of various written texts focusing on the study of figurative language and text organization; study of
strategies used in reading literary texts; analysis of the contents and the writer’s expression; practice in interpretation and
evaluation of such texts through oral discussion and writing.
อ.
การอ่ านเชิงวิชาการ
(--)
EG321 Reading for Academic Purposes
Prerequisite: have earned credits of EG 222
Strategies used in reading academic texts; analysis of the structure of ways to present information and the
language of academic texts; practice in giving opinions about the texts through oral discussion or writing, including
practice in analyzing and synthesizing information in the form of a report.
อ.
การเขียนเชิงอธิบายความ
(--)
EG331 Expository Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 232 or Exemption
Various patterns of developing a piece of writing with relatively sophisticated content; development of
skills in gathering and organizing information to be presented in an essay.

อ.
การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น
(--)
EG332 Argumentative Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 331 or Exemption
Various patterns and techniques of developing a piece of argumentative/persuasive writing; development
of skills in gathering convincing support and organizing ideas in order to present an argument and to persuade in essay
format.
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG341 Listening-Speaking 3
Prerequisite: have earned credits of EG 242 or Exemption
Development of listening skills for advanced content and speaking skills focusing on appropriateness of
usage and fluency; group discussion and oral reports.
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG342 Listening-Speaking 4
Prerequisite: have earned credits of EG 341 or Exemption
Development of listening skills at an increasingly advanced and complex level using unedited audio and
video materials; recognition of various speech functions and speaker’s tone and attitude; development of advanced
speaking skills through group discussions and oral reports focusing on the ability to defend a stance and justify opinions.
อ.
หลักการแปล
(--)
EG351 Principles of Translation
Prerequisite: have earned credits of EG 222
The principles, processes and basic techniques of translation as well as the roles of translation in
communication; practice in Thai-English translation with the aim of familiarizing students with translation problems and
ways of minimizing them.
อ.
การสื อความหมายระหว่างชนต่ างวัฒนธรรมทีใช้ ภาษาอังกฤษ
(--)
EG411 Intercultural Communication in the English Speaking World
Prerequisite: have earned credits of EG 321
Ways of communicating appropriately and effectively in English with emphasis on analyzing language
rules and problems where culture is the main factor; analysis of the roles of culture in communication in English speaking
communities.

วิชาเลือก
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG216 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.
การอ่านภาษาอังกฤษด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
(--)
EG316 Readings in Arts and Culture
Prerequisite: have earned credits of EG 222
Texts on arts, culture and ways of life in selected nations which have an impact on Thai culture and
language; study of related vocabulary; practice in analyzing, discussion and criticism of the content and the scope of
vocabulary in those texts; field trips.
อ.
ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมเยาวชน
(--)
EG317 English through Young Adult Literature
Prerequisite: have earned credits of EG 211
Critical analysis of English in young adult literature with an emphasis on novels. An exploration of issues
and themes prevalent in such literature and its effects on the conceptual development of the readers.
อ.
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
(--)
EG318 The Story of the English Language
Prerequisite: have earned credits of EG 211 and EG 212
The development of English language in grammar, sounds, and vocabulary, which leads to an
understanding of the characteristics and status of English as a universal language.
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
(--)
EG356 English to Thai Translation 1
Prerequisite: have earned credits of EG 351
Practice in applying theories of language and principles of translation to English-to-Thai translation, with
emphasis on analysis to identify causes of problems in translation and ways of minimizing them; acquaintance with
strategies for the search for information and translation tools. Texts for practice are informative, descriptive and
persuasive.
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
EG357 Thai to English Translation 1
Prerequisite: have earned credits of EG 232 or Exemption and EG 35

(--)

Practice in applying theories of language and principles of translation to Thai-to-English translation, with
emphasis on analysis to identify causes of problems in translation and ways of minimizing them; acquaintance with
strategies for the search for information and translation tools. Texts for practice are informative, descriptive and
persuasive.
อ.
ภาษาอังกฤษเพือบุคลากรโรงแรม
(--)
EG366 English for Hotel Personnel
Prerequisite: have earned credits of EG 242 or Exemption
Vocabulary, expressions and information concerning hotel work and management; practice of English
language skills relevant to various aspects of the hotel business; acquaintance with information technology used in hotels;
hotel field trips.
อ.
ภาษาอังกฤษเพือการท่ องเทียว
(--)
EG367 English for Tourism
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or Exemption and EG 242 or Exemption
Vocabulary, expressions and information concerning tourism; information about the geography, history,
civilization, culture and major tourist attractions in Thailand; practice of English language skills; summary and
presentations of information concerning tourism; field trips.
อ.
การเขียนทางธุรกิจ
(--)
EG376 Business Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 232 or Exemption
Practice of English use in business with emphasis on various types of business letters, business proposals
and business reports.
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเลขานุการ
(--)
EG377 English for Secretaries
Prerequisite: have earned credits of EG 231 or Exemption and EG 242 or Exemption
Practice of English required by secretaries; study of secretarial work and procedures.
อ.
ภาษาอังกฤษสํ าหรับองค์ กรธุรกิจ
(--)
EG378 English for Business Organizations
Prerequisite: have earned credits of EG 231 or Exemption and EG 242 or Exemption
Practice of English needed for various aspects of work in business organizations such as organizational
and personnel management, and international trade, with emphasis on appropriateness of language usage; field trips.

อ.
การฝึ กงาน
(ฝึ กงาน ชัวโมงต่ อภาคการศึกษา)
EG386 Practicum
Requirements: Third-year English major or permission of the English Department
Practical training in any profession where English language skills can be practiced. The students may
work at a place to which they are referred by the English Department or otherwise approved by the English Department
and must work for a minimum of 200 hours under the supervision of the Department and the institution/organization and
be evaluated by both. The students must submit a written report to the Department at the end of the practicum period.
Course evaluation will be S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) only.
อ.
วจนลีลาศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ
(--)
EG406 English Stylistics
Prerequisite: have earned credits of EG 11
Analysis and comparison of various types of spoken and written texts such as dialogs, speeches, play
scripts, poetry, and short stories, through relevant theories.
อ.
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
(--)
EG416 Contrastive Studies of English and Thai
Prerequisite: have earned credits of EG 211 and EG 321
Methods for analyzing and comparing English and Thai at the sound, word, and sentence levels and in the
areas of meaning and other language components, such as culture.
อ.
สั มมนาประเด็นปั จจุบัน
(--)
EG417 Seminar in Current Issues
Prerequisite: have earned credits of EG 321 and EG 341 or Exemption of EG 341
Analysis of current domestic and international social, cultural, economic, and technological issues through
news from various media, with emphasis on research skills, oral presentations, class discussion and report writing.
อ.
ภาษา วัฒนธรรมและสือร่ วมสมัย
(--)
EG418 Contemporary English Language, Culture and Media
Prerequisite: have earned credits of EG 3 and EG 332 or Exemption of EG 332
Analysis of language use, cultural aspects and the role of media in contemporary contexts; study of
various theories and concepts in analysis of language in contemporary media; field trips.
อ.
วาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์
EG 419 Critical Discourse Analysis
Prerequisite: have earned credits of EG 321

(--)

The central ideas of critical discourse analysis as well as the principal elements of social practice and the
links between linguistic features of texts, and the social and cultural structures, relations and processes to which they
belong; practice in analyzing samples of actual discourse/ text in various contexts through oral discussion and writing.
อ.
การอ่านเชิงวิจารณ์
(--)
EG426 Critical Reading
Prerequisite: have earned credits of EG 3
Analysis of various kinds of written texts; practice in constructive criticism through oral discussion and
writing.
อ.
สั มมนาการอ่ าน
(--)
EG427 Seminar in Reading
Prerequisite: have earned credits of EG 321
Principles and analysis of theoretical models, processes of reading, and research relating to reading to
develop reading and thinking strategies.
อ.
การเขียนงานในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
(--)
EG436 Journalistic Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 332 or Exemption
Practice of various forms of journalistic writing; practice writing of news, features, reviews, editorials and
other types of articles that appear in newspapers and magazines.
อ.
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
(--)
EG437 Creative Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 332 or Exemption
Practice of various types of creative writing such as short stories, advertisements, and poems.
อ.
การเขียนรายงานทางวิชาการ
(--)
EG438 Academic Paper Writing
Prerequisite: have earned credits of EG 332 or Exemption
Principles and forms of academic reports; development of library research skills; organization, and
presentation of information in the form of a report.
อ.
การพูดในทีชุมนุมชน
EG446 Public Speaking
Prerequisite: have earned credits of EG 342 or Exemption

(--)

Practice in making various types of public speeches with focus on organization, rhetoric, persuasive
techniques, and tone as well as gestures and body language appropriate to the topic, purpose, and situation of the speech;
practice in using visual aids for effective oral presentations.
อ.
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
(--)
EG456 English to Thai Translation 2
Prerequisite: have earned credits of EG 356
Application of language theory and translation principles to English-Thai translation of business and
academic writing. Study of text structure, language, technical terms and expressions as well as background knowledge
relating to business and different academic areas. Analysis of translation problems and mistakes and discussion of
appropriate techniques to solve and correct them. Study of research methods for information necessary for translating
business and academic texts.
อ.
การแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
(--)
EG457 Thai to English Translation 2
Prerequisite: have earned credits of EG 357
Application of language theory and translation principles to Thai-English translation of business and
academic writing. Study of text structure, language, technical terms and expressions as well as background knowledge
relating to business and different academic areas. Analysis of translation problems and mistakes and discussion of
appropriate techniques to solve and correct them. Study of research methods for information necessary for translating
business and academic texts.
อ.
การแปลแบบล่ามตามตัว
(--)
EG458 Liaison Interpreting
Prerequisite: have earned credits of EG 342 and EG 351 and the Lecturer’s Permission
Consecutive interpreting and the contexts where consecutive interpreting is required. Application of
language theory and translation principles to interpretation. Listening comprehension, note taking and oral
communication skill development. Study of research methods used in acquiring reference information for interpreting.
Discussion of problem solving techniques in the interpreting context.
อ.
การแปลแบบล่ ามการประชุม
(--)
EG459 Conference Interpreting
Prerequisite: have earned credits of EG 342 and EG 351 and the Lecturer’s Permission
Practice of simultaneous conference interpreting. Practice of applying language theory and translation
principles to interpretation. Development of simultaneous listening, analyzing and message rendering skills. The practice
of interpreting technical discourse and the study of research methods used for acquiring technical reference information
for conference interpreting. Discussion of problem solving approaches in conference interpreting.

อ.
ภาษาอังกฤษเพือการประชาสัมพันธ์
(--)
EG476 English for Public Relations
Prerequisite: have earned credits of EG 332 or Exemption and EG 342 or Exemption
Speaking and writing techniques for public relations; practice in various styles of writing for public
relations; practice in interviewing and giving interviews.
วิชาบังคับนอกสาขา
ภ. ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
(--)
LG 211 Introduction to Linguistics
General features of language through examination of the nature, constituents and functions of language. Topic
include universals of language, methods of language analysis, and the relation of linguistics to other disciplines.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึ กษา)
การฝึ กงานในองค์การระหว่ างประเทศ องค์ กรธุรกิจและหน่ วยงานราชการในรายวิชา
อ. การฝึ กงาน เป็ นประสบการณ์ทีมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการทํางาน สาขาอาชีพต่ างๆ รวมทั งเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาสัมผัสกับสั งคมของการทํางาน และสร้ างเสริมทักษะทางอารมณ์และทางสังคม การนิเทศนั กศึกษาฝึ กงาน
จึงเป็ นการติดตามและวัดผลความก้าวหน้ าของนักศึกษาในด้ านต่ างๆ เพือให้ นักศึกษาได้ รับทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง จาก
อาจารย์นิเทศและผู ้ดูแลการฝึ กงานของนักศึกษาในหน่ วยงานนั นๆ ทั งนี นักศึกษาต้องปฏิบัติงานไม่ น้อยกว่ า ชัวโมง อย่าง
ต่อเนือง โดยต้ องเป็ นงานทีนักศึกษามีโอกาสได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ ระหว่ างฝึ กงาน
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1. สามารถใช้ ความรู ้ ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต่ างๆ
2. มีประสบการณ์ ในการทํางาน โดยใช้ ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ จริง เพือ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู ่ ตลาดแรงงาน
3. มีวินัย จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานในอาชีพต่ างๆ
4. มีทักษะในการทํางานร่ วมกับผู ้ อืน และการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบัติงาน
. ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ของทุกปี การศึกษา
. การจัดเวลาและตารางสอน
200 ชัวโมง ต่ อภาคการศึกษา
. กระบวนการประเมินผล
. . การเขียนรายงานการฝึ กงาน เมือนักศึกษาเสร็จสินการฝึ กงานแล้ว นักศึกษาต้ องเขียนรายงานการฝึ กงาน
เป็ นเรียงความภาษาอังกฤษ (font: Times New Roman 14 pt. double space) ให้ อาจารย์ทีปรึกษาเป็ นผู ้ประเมิน
ดังรายละเอียดต่อไปนี
ก. หัวข้อทีต้ องครอบคลุมตามลําดับดังนี
A. Name of the office/ department/ division
B. Supervisor’s name
C. Advisor’s name

..

D. Training period
E. Duties and detailed information concerning responsibilities in
sequence starting from the beginning to the end of the training
F. Benefit, experience and knowledge gained during the training
G. Problems and how the problems were solved
H. Suggestions
I. Possible media such as forms and illustrations related to the training
ผู้แทนหน่ วยงานทีนักศึกษาไปฝึ กงาน กรอกแบบฟอร์ มทีภาคฯ จัดทําขึ น
หมายเหตุ เกรดทีจะได้ รับ นักศึกษาจะได้เกรด S (ใช้ ได้ ) U (ใช้ ไม่ ได้ ) นักศึกษาจะได้เกรด S (ใช้ ได้ )
เมือผู ้ แทนหน่ วยงาน และอาจารย์ทีปรึกษาประเมินให้ “ผ่ าน” การฝึ กงาน

. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
. คําอธิบายโดยย่อ
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
. ช่ วงเวลา
. จํานวนหน่ วยกิต
. การเตรียมการ
. กระบวนการประเมินผล
-

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อม
ฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

1.3 การวัดผลการศึกษาวิชา อ. 386 การฝึ กงาน จะวัดผลเป็ น S (ใช้ ได้ ) กับ U (ใช้ ไม่ ได้ )

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในแต่ละวิชาจะกระทําโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีได้ รับมอบหมาย เพือพิจารณาว่าข้อสอบ
และงานทีได้มอบหมายให้ นักศึกษาทํามีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ อันได้แก่ . คุณธรรม จริยธรรม . ความรู ้ ท. ักษะทางปัญ ญา .ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ . ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อคิดเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ จะนํามาใช้ ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาต่ อไป
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู ้ รับผิดชอบหลักสู ตร
กรรมการฝ่ ายวิชาการของภาคฯ และ อาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาดังกล่ าว
. การทวนมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึ กษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษา ควรเน้ น การทํ าวิจัยสั มฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต ทีทําอย่างต่ อเนืองและนําผลวิจัยทีได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสู ต รแบบครบ
วงจร รวมทั งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่ วยงานโดยองค์ กรระดับสากล การวิจัยอาจจะดําเนินการ ดังตัวอย่างต่ อไปนี
(1) ภาวะการได้ ง านทํ า ของบัณ ฑิ ต ประเมิน จากบั ณฑิ ตแต่ ละรุ ่ น ที จบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การประเมินความพึงพอใจของผู ้ ประกอบการหรือนายจ้ าง ด้ วยการส่ งแบบสอบถาม เพือประเมินความพึงพอใจของผู ้ ใช้
บัณฑิตทีจบการศึกษาจากภาควิชาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนั น ๆ
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 138 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า 2.00 (จากระดับ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ าระดับ C
3.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

