รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255 )
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ข้ อมูลทัวไป

1.

ชือหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in English Language and Literature

2.

ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (English Language and Literature)
ชือย่ อ B.A. (English Language and Literature)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
135 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที … / …
เมือวันที … .. เดือน .....มกราคม... พ.ศ. … …
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึ กษา
ในการประชุมครั งที … / … เมือวันที … .... เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. … …
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที…… / ….
เมือวันที … .. เดือน .....กุมภาพันธ์... พ.ศ. … …
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา 255
8. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ผู ้สอนด้ านภาษาและวรรณคดีอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยด้ านวรรณคดีอังกฤษ
8.3 นักแปลและบรรณาธิการ
8.4 พนักงานภาคการให้ บริการ เช่ น อุตสาหกรรมการโรงแรม
8.5 พนักงานทั งภาครัฐและเอกชนทีต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
9. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
10. สถานการณ์ภ ายนอกหรื อการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยทุกวันนี จําเป็ นต้ องติดต่ อสื อสารทางด้ านธุรกิจกับนานาประเทศ ประชาชนจึงจําเป็ นจะต้ องมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษซึงเป็ นภาษาสากล และความเข้ าใจทางด้านวัฒนธรรม แนวคิด ของประเทศอืนๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เพือให้
การสื อสารมีป ระสิทธิภาพยิงขึ น
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกปัจจุบันมีลักษณะเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึงเต็ ม ไปด้ วยวิถีการดํารงชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมอันหลากหลาย
นอกจากนี แนวคิดทางด้านสั งคมและวัฒ นธรรมยั งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และประชาชนในฐานะส่ วนหนึงของสังคม จําเป็ นต้อง
เรียนรู ้ และปรับตัวให้ เข้ากับการเปลียนแปลงนี
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาฯ จัดทําหลักสูตรเพือให้ บัณฑิตมีความเชียวชาญทางด้านการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการอ่านและการ
เขียน และมีความเข้ าใจเกียวกับแนวคิด ตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ ง ผ่านทางงานวรรณกรรมของชาติตะวันตกทีเขียน
หรือแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ภาควิชาฯปรับปรุงหลักสู ตรและเนื อหาวิชาให้ สอดคล้องกับกระแส และแนวคิดทางสั งคม และวัฒนธรรมอยู ่เสมอ ทําให้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้ ทีได้ ไปเชือมโยงกับความรู ้ แขนงอืนๆในสาย มนุษยศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์

11.2 ความเกียวข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรของภาควิชาฯมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของสถาบันทีต้องการให้ บัณฑิตทีจบไป มีความรู ้ ทางวิชาการอย่าง
แท้ จริง มีพื นฐานทางปั ญญา ความคิดและทัศนคติทีส่ งเสริมการแสวงหา ความรู ้ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมี
เหตุผล รู ้ จักตนเองและสภาพแวดล้ อม สามารถ ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงด้ านต่ างๆ และสามารถ
นําความรูไ้ ปใช้ อย่าง เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและสั งคม
12. ความสัมพันธ์ ถ้ามี กับหลักสูตรอืนทีเปิ ดสอนในวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
วิชาศึกษาทัวไป
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
( - - ) วิชาศึกษาทัวไป
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - - ) วิชาศึกษาทัวไป
TU110 Intergrated Humanities
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( - - ) วิชาศึกษาทัวไป
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4) วิชาศึกษาทัวไป
TU130 Integrated Science and Technology
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 155 Fundamental Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TU 156 Introduction to Computers and Programming
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TH 161 Thai Usage
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
TH 162 Report Writing
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
0 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
3 (3-0-6) วิชาศึกษาทัวไป
EL 172 English Course 3

วิชาบังคับนอกสาขา
ปร.201 ตรรกวิทยาเบื องต้ น
PH 201 Introduction to Logic
ปร.211 ปรัชญาตะวันตก 1
PH 211Western Philosophy 1
ปร.212 ปรัชญาตะวันตก 2
PH 212 Western Philosophy 2
ปร.359 ปรัชญาในวรรณคดี
PH 359 Philosophy of Literature
ป.265 ประวัติศาสตร์ ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
HS 265 History of the West in Pre-Modern Times
ป.266 ประวัติศาสตร์ ยุโรปสมัยใหม่
HS 266 History of Modern Europe
ป.268 ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
HS 268 History of the United States
ป.316 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประชาชนร่ วมสมัย
HS 316 History of Contemporary Popular Culture
ป.365 ประวัติศาสตร์ สหภาพยุโรป
HS 365 History of European Union
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG 211 Reading for Information
อ.222 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ความคิดเห็น
EG 222 Reading for Opinions
อ. 241 การฟั ง-การพูด 1
EG 241 Listening – Speaking 1
อ. 242 การฟั ง-การพูด 2
EG 242 Listening – Speaking 2
ภ. 211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
LG 211 Introduction to Linguistics
ภ. 212 สั ทศาสตร์ และสัทวิทยา
LG 212 Phonetics and Phonology
ภ. 246 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
LG 246 English Phonetics and Phonology
ภ. 356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
LG 356 Approaches to Foreign Language Teaching
ภ. 457 การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
LG 457 Teaching English to Thai Speakers

3 (3-0-6) ภาควิชาปรัชญา
3 (3-0-6) ภาควิชาปรัชญา
3 (3-0-6) ภาควิชาปรัชญา
3 (3-0-6) ภาควิชาปรัชญา
3 (3-0-6) ภาควิชาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาศาสตร์
3 (3-0-6) ภาควิชาภาษาศาสตร์

12.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ข องหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างบัณฑิตทีมีความรอบรู ้ ทางด้ านศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองภาษาและ วรรณคดีอังกฤษ เข้าใจมนุษย์และ
สังคม เข้ าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู ้ ในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นผู ้ มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่ อสั งคม
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษก่ อให้ เกิดความเข้าใจมนุษย์ และสั งคม เข้าใจในคุณค่ า
ของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถประยุ กต์ใ ช้ ความรู ้ ในการดํารงชีวิตและการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นผู ้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1 บัณฑิตมีความรู้ ทางด้ านประวัติวรรณคดีและเข้าใจความสั มพันธ์ระหว่ างวรรณกรรมกับสั งคม
วัฒนธรรม
แนวความคิด และปรัชญาในสมัยต่างๆ
2 บัณฑิตมีความสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ ประเภทต่ างๆ
3 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
4 บัณฑิตสามารถนําวิชาความรู ้ เหล่านีไปใช้ ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และพัฒนา ตนเองให้ สอดคล้ องกับ
ปรัชญาของหลักสูตรได้
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลา การศึกษาไม่ น้อยกว่ า 6 สั ปดาห์ แต่ ให้เพิมชัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน ขึ นอยู ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดํ าเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา ชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที 3 พ.ศ. 2555) ข้ อ 7
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษา ขั นอุดมศึกษาของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัย กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื นฐานทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และยังไม่ มีทักษะในการวิเคราะห์ วิจารณ์
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนั กศึกษาในข้อ 2.3
อาจารย์ประจํารายวิชาสอนเพิมเติมและให้ คําปรึกษากับนักศึกษาในเรืองเนื อหาวิชานอกเวลาเรียนในกรณีทีนักศึกษามี
ปัญหาไม่ สามารถเข้ าใจบทเรียนในห้องเรียน ในรายวิชาทีฝึ กทักษะภาษา อังกฤษด้านการเขียนเพือการวิจารณ์ มีการแนะนํา
แหล่ งข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนนอกชั นเรียนเพือพัฒนาทักษะของนักศึกษา ทั งนีทางภาควิชากําลังศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การเปิ ดรายวิชาปรับพื นฐานด้านภาษาอังกฤษและทักษะในการวิเคราะห์ ในช่วงภาคฤดูร้อนสํ าหรับนักศึกษาทีประสงค์ จะศึ กษาภาษา
และวรรณคดีอังกฤษเป็ นวิชาเอก
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
 แบบชั นเรียน
แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก E-learning
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
อืนๆ ระบุ
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตาม ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้ วยการศึ กษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบันที 3 พ.ศ. 2555) ข้ อ 10.10 และ
ข้อ 15
2 หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียน ศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต โดยศึกษา รายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี
1 วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
2 วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
หน่ วยกิต
2.1.1. วิชาบังคับ
36
หน่ วยกิต
2.1.2. วิชาบังคับเลือกในสาขา
15
หน่ วยกิต
2.1.3. วิชาเลือกในสาขา
12
หน่ วยกิต
2.1.4. วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
12
หน่ วยกิต
2.2 วิชาโท/วิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
3 วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ ว./LT หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลขมีความหมายดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาความรู้ เบืองต้ นเกียวกับวรรณคดีหรือหัวข้อทัวๆไปเกียวกับวรรณคดี
เลข 2-3
หมายถึง วิชาทีเกียวกับวรรณคดีอังกฤษ
เลข 4
หมายถึง วิชาทีเกียวกับวรรณคดีอเมริกัน
เลข 5-6
หมายถึง วิชาทีเกียวกับประเภทของวรรณคดี
เลข 7-8
หมายถึง วิชาทีเกียวกับนักประพันธ์
เลข 9
หมายถึง วิชาทีเกียวกับการใช้ ภาษาอังกฤษ
เลขหลักร้ อย
เลข 2
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสู ต รชั นปี ที 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสู ต รชั นปี ที 4

3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1 วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1: เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่อไปนี
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื นฐาน
TU 155 Fundamental Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

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

หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
ส่ วนที 2: นักศึกษาจะต้ องศึ กษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ดังนี คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH 162 Report Writing
2. เลือกศึกษารายวิชาอืนๆจากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที จํานวน 6 หน่ วยกิต ซึงรวมถึงวิชา จ.
จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที 1
2 วิชาเฉพาะ

99

หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก หน่ วยกิต ได้ แก่
2.1.1 วิชาบังคับ
36
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขารวม 36 หน่ วยกิต ได้แก่ รายวิชา
ว. 201
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 1
LT201 Introduction to Literature I
ว. 202
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 2
LT202 Introduction to Literature II
ว. 203
พื นฐานวรรณคดีตะวันตก
LT203 Background of Western Literature
ว. 211
วรรณคดีอังกฤษ 1
LT211 English Literature I
ว. 212
วรรณคดีอังกฤษ 2
LT212 English Literature II
ว. 291
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 1
LT291 Practice in Criticism I
ว. 292
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2
LT292 Practice in Criticism II
ว. 341
วรรณคดีอเมริกัน
LT341 American Literature

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

ว. 391
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3
3 (3-0-6)
LT391 Practice in Criticism III
ว. 392
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 4
3 (3-0-6)
LT392 Practice in Criticism IV
ว. 401
หลักวรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
LT401 Principles of Literary Criticism
ว. 471
เชคสเปี ยร์
3 (3-0-6)
LT471 Shakespeare
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่ านทุกวิชาและได้ค่าระดับเฉลียทุกวิชาไม่ ตํากว่ า 2.00
2.1.2 วิชาบังคับเลือกในสาขา 15
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขารวม 15 หน่ วยกิต ดังนี
ก. เลือก 1 วิชา จากรายวิชาดังต่ อไปนี
ว. 296
การฝึ กอ่านวรรณกรรม
LT296 Literary Reading
ว. 326
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที 16
LT326 Sixteenth Century Literature
ว. 327
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17
LT327 Seventeenth Century Literature
ว. 328
วรรณคดีอังกฤษสมัยคลาสสิกใหม่
LT328 The Age of Neo-classicism
ว. 336
วรรณคดีอังกฤษสมัยจินตนิยม
LT 336 Romantic Movement in English Literature
ว. 337
วรรณคดีอังกฤษสมัยวิกตอเรีย
LT337 The Victorian Age
ว. 346
วรรณคดีอเมริกัน สมัยจินตนิยม
LT346 Romantic Movement in American Literature
ข. เลือก 1 วิชา จากรายวิชาดังต่ อไปนี
ว. 356
นวนิยายอังกฤษ: สมัยต้นถึงค.ศ. 1900
LT356 English Novels: From Beginning to A.D. 1900
ว. 357
นวนิยายสมัยใหม่
LT357 Modern Novels
ค. เลือก 1 วิชา จากรายวิชาดังต่ อไปนี
ว. 358
บทละครสมัยใหม่
LT358 Modern Drama
ว. 359
กวีนิพนธ์ สมัยใหม่
LT 359 Modern Poetry

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

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

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

ง. เลือก 1 วิชา จากรายวิชาดังต่ อไปนี
ว. 407
วรรณกรรมเอกของโลก
LT407 World Masterpieces
ว. 426
วรรณคดีสมัยใหม่
LT426 Literature of the Modern Age
ว. 427
วรรณกรรมร่ วมสมัย
LT427
Contemporary Literature
จ. เลือก 1 วิชา จากรายวิชาดังต่ อไปนี
ว. 416
สัมมนาหัวข้อพิ เศษในวรรณคดี
LT416 Seminar: Special Topics in Literature
ว. 476
สัมมนานักเขียนอังกฤษ
LT476 Seminar on British Authors
ว. 477
สัมมนานักเขียนอเมริกัน
LT477 Seminar on American Authors

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

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

2.1.3 วิชาเลือกในสาขา
12
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษาวิชาเลือกในสาขาอีก 4 วิชา โดยเลือกจากรายวิชาระดับ 400 ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ได้แก่
รายวิชา
ว. 316
LT316
ว. 347
LT347
ว. 366
LT366
ว. 367
LT367
ว. 368
LT368
ว. 396
LT 396
ว. 408
LT408
ว. 417
LT417
ว. 418
LT418

หลักการวิจารณ์ ภาพยนตร์ เบื องต้ น
Introduction to Film Criticism
วรรณกรรมอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Realism and Naturalism in American Fiction
การอ่ านและการเขียนร้ อยแก้ว
Prose Reading and Writing
เรืองสั น
Short Story
วรรณกรรมสํ าหรับเด็ก
Children’s Literature
ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับภาษาและลีลาการเขียนวรรณกรรม
Introduction to Literary Stylistics
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study
ผู ้ หญิงกับวรรณกรรม
Women and Literature
วรรณกรรมหลังอาณานิคม
Postcolonial Literature

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

ว. 466 ละครอังกฤษและอเมริกันร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
LT466 Contemporary British and American Theatre
ว. 497 การแปลบทภาพยนตร์
3 (3-0-6)
LT497 Film Translation
ว. 498 ศิลปะการแปล 1
3 (3-0-6)
LT498 The Art of Translation I
ว. 499 ศิลปะการแปล 2
3 (3-0-6)
LT499 The Art of Translation II
ทั งนี นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาในหมวดบังคับเลือกในสาขาทียั งไม่ ได้ศึกษาได้ด้วย
2. . วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษารายวิชาจากสาขาต่ อไปนี ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต ไม่เกิน 3 สาขา
- สาขาวิชาปรัชญา มี 4 รายวิชา ดังนี
ปร.201 ตรรกวิทยาเบื องต้ น
3 (3-0-6)
PH201 Introduction to Logic
ปร.211 ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
PH211Western Philosophy 1
ปร.212 ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
PH212 Western Philosophy 2
ปร.359 ปรัชญาในวรรณคดี
3 (3-0-6)
PH359 Philosophy of Literature
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี 5 รายวิชา ดังนี
ป.265 ประวัติศาสตร์ ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
HS265 History of the West in Pre-Modern Times
ป.266 ประวัติศาสตร์ ยุโรปสมัยใหม่
HS266 History of Modern Europe
ป.268 ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
HS268 History of the United States
ป.316 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประชาชนร่ วมสมัย
HS316 History of Contemporary Popular Culture
ป.365 ประวัติศาสตร์ สหภาพยุโรป
HS 365 History of European Union
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี 4 รายวิชา ดังนี
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG211 Reading for Information

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

3 (3-0-6)

อ.222 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น
EG222 Reading for Opinions
อ. 241 การฟั ง-การพูด 1
EG241 Listening – Speaking 1
อ. 242 การฟั ง-การพูด 2
EG242 Listening – Speaking 2
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มี 5 รายวิชา ดังนี
ภ. 211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
LG211 Introduction to Linguistics
ภ. 212 สั ทศาสตร์ และสัทวิทยา
LG212 Phonetics and Phonology
ภ. 246 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
LG246 English Phonetics and Phonology
ภ. 356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
LG356 Approaches to Foreign Language Teaching
ภ. 457 การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
LG457 Teaching English to Thai Speakers

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

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

2.2 วิชาโท / วิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปใดหนึง ดั งนี
วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท และเลือกศึกษาวิชา อ. อ. อ. อ. เป็ นวิชาบังคับ
เลือกนอกสาขา แล้วนักศึกษาสามารถนําวิชา อ.221 อ.222 อ. 241 และ อ. 242 มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบ
จํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่ นับหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึกษาต้ องศึกษาวิชา
อืนทีเปิ ดสอนใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิ มอีก 4 วิชา
12 หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตทีหมวดวิชาโท/วิชาเลือกได้กําหนดไว้
หรือ วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาของสาขาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา
ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีจํานวนอย่างน้ อย 6 หน่ วยกิต
ทั งนี ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้ วย

นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทกุ วิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการและท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
4. การศึกษาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเป็ นวิชาโท
นักศึกษาประสงค์ จะศึกษาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเป็ นวิชาโทต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขดังต่อไปนี
1. ศึกษารายวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิตและต้องสอบให้ ได้ ค่าระดับเฉลียไม่ ตํากว่า2.00 จากรายวิชาดังนี
ว. 201 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 1
3 (3-0-6)
LT201 Introduction to Literature I
ว. 202
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 2
3 (3-0-6)
LT202 Introduction to Literature II
ว. 211
วรรณคดีอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
LT211 English Literature I
ว. 212
วรรณคดีอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
LT212 English Literature II
2. ศึกษารายวิชาอืนๆในสาขาอีกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
5. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆตามหลักสู ตรในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษและได้ หน่ วยกิตสะสมไม่
น้ อยกว่ า 102 หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัย 30 หน่ วยกิต
4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษไม่ น้อยกว่ า 60 หน่ วยกิต ตามเงือนไข
ดังต่ อไปนี
4.1 ได้ ศึกษารายวิชาบังคับไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี ว. 201 ว. 202 ว. 203 ว. 211 ว. 212
ว. 291 ว. 292 ว. 341 ว. 391 ว. 392 นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านทุกวิชาและได้ค่าเฉลียรวมทุกวิชา
ไม่ ตํากว่า 2.00
4.2 ได้ ศึกษารายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกในสาขาไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
5. ได้ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
6. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา

ปี การศึกษาที 1
ภาคเรียนที 1

หน่ วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
รวม
ภาคเรียนที 2

12
3
15
หน่ วยกิต

วิชาศึกษาทัวไป
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
รวม

12
3
15

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที 1

หน่ วยกิต

ว. 201 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 1
ว. 203 พืนฐานวรรณคดีตะวันตก
ว. 211 วรรณคดีอังกฤษ 1
ว. 291 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 1
วิชาโท/วิชาเลือก

3
3
3
3
3
รวม

ภาคเรียนที 2

18
หน่ วยกิต

ว. 202 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 2
ว. 212 วรรณคดีอังกฤษ 2
ว. 292 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที 3
ภาคเรียนที 1

หน่ วยกิต

ว. 341 วรรณคดีอเมริกัน
ว. 391 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2

3
3
6
3
3
18
หน่ วยกิต

ว. 392 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 4
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
วิชาโท/วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
6
3
3
18

ปี การศึกษาที 4
ภาคเรียนที 1

หน่ วยกิต

ว. 471 เชคสเปี ยร์
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขาระดับ 400
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2

3
3
3
3
6
18
หน่ วยกิต

ว. 401 หลักวรรณคดีวิจารณ์
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขาระดับ 400
วิชาโท/วิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
6
18

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 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 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 “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึ กษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ 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 อมนุษ ย์ โดยศึ ก ษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กั บโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิ ทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ 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 และเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ
และมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์

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 นวิชาที
คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิ 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 ข้อมูลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสารข้ อมูล
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 ท างตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิ ธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัว บ่ ง ปริ 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 ทฤษฎีจํานวนเบืองต้ น
มธ. สถิติพื นฐาน
3(3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน
เกียวกับค่าเฉลียประชากรกลุ ่ มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจํ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและ
สหสั มพั นธ์เชิงเส้ นเชิงเดียวการทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
Introduction to Computers and Programming

3(3-0-6)

หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิ 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 ก ษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ า น การเขียน และการพูด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3(3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้ น คว้ าข้ อมู ลและอ้ างอิง ได้อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต Non-Credit เพือช่ วยนักศึกษาทีมีพื นฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ าศึกษา
ในระดับพื นฐานได้ รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ S หรือใช้ ไม่ ได้ U และจะไม่นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั งหมด หรือ
คํานวณค่าระดับเฉลีย
หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
3(3-0-6)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นัก ศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน

วิชาในสาขา
วิชาบังคับ
ว. 201 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 1
3(3-0-6)
LT201 Introduction to Literature I
องค์ประกอบต่ างๆ ของวรรณคดี พื นฐานการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ ประเภทต่ างๆ
ว. 202
ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 2
3(3-0-6)
LT202
Introduction to Literature II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ว. 201 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
งานประพันธ์ ประเภทต่างๆ รูปแบบกวีนิพนธ์ รูปแบบงานประพันธ์ ร้อยแก้ ว รูปแบบบทละคร
ว. 203
LT203

พื นฐานวรรณคดีตะวันตก
Background to Western Literature
เรืองราวในคัมภีร์ไบเบิล ตํานานกรีก-โรมันโบราณ ทีมีอิทธิพลต่ อวรรณกรรมตะวันตก

3(3-0-6)

ว. 211
LT211

วรรณคดีอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Literature I
พัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษตั งแต่แรกเริมจนถึงยุคคลาสสิ กใหม่การศึกษาวรรณกรรมบางตอนของนักเขียนสํ าคัญ
ในแต่ ละสมัยอย่างละเอียดเพือดูอิทธิพลของเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ สถาบัน สังคม และแนวคิดต่ างๆ ทีมีต่อวรรณคดีในสมัยนั น
ว. 212
วรรณคดีอังกฤษ 2
3(3-0-6)
LT212
English Literature II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 211 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
พัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษตั งแต่ยุคจินตนิยมจนถึงคริสต์วรรษที20 การศึกษาวรรณกรรมบางตอนของนักเขียน
สําคัญในแต่ละสมัยอย่างละเอียดเพือดูอิทธิพลของเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ สถาบัน สั งคม และแนวคิดต่างๆ ทีมีต่อวรรณคดีในสมัย
นั น
ว. 291
LT291

การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 1
Practice in Criticism I
การเขียนวิเคราะห์ และวิจารณ์ งานวรรณคดีในระดับย่อหน้ า

ว. 292 การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2
LT292 Practice in Criticism II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 291
การขียนวิเคราะห์ และวิจารณ์ งานวรรณคดีในระดับความเรียง

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ว. 341 วรรณคดีอเมริกัน
3(3-0-6)
LT341 American Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
พัฒนาการของวรรณคดีอเมริกันตั งแต่ยุคก่ อตั งอาณานิคมจนถึงคริสต์วรรษที20 โดยคัดวรรณกรรมบางตอนของ
นักเขียนทีสํ าคัญในแต่ละสมัยมาศึกษาอย่างละเอียดเพือดูอิทธิพ ลของเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ สถาบัน สังคม และแนวคิดต่างๆ ทีมี
ต่อวรรณคดีในสมัยนั น
ว. 391 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3
LT391 Practice in Criticism III
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 292
การเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานเขียนประเภทต่ างๆ การใช้ ภาษาเชิงวิจารณ์

3(3-0-6)

ว. 392
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 4
LT392
Practice in Criticism IV
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 391
การเขียนบทความเชิงวิจารณ์ ตามหลักวิชาการ

(3-0-6)

ว. 401
หลักวรรณคดีวิจารณ์
LT401
Principles of Literary Criticism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักเกณฑ์ การวิจารณ์ วรรณคดีทีสําคัญตั งแต่ สมัยกรี กจนถึงปั จจุบัน

3(3-0-6)

ว. 471 เชกสเปี ยร์
3(3-0-6)
LT471 Shakespeare
วิชาบังคับก่อน: เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกและโทในภาควิชาภาษาและวรรณคดีอัง กฤษ หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
บทละครประเภทต่างๆ และกวีนิพนธ์ ของเชกสเปี ยร์
วิชาเลือก
ว. 296 การฝึ กอ่านวรรณกรรม
LT296 Literary Reading
การอ่ านงานวรรณกรรมและงานเขียนประเภทอืนๆ
ว. 316 หลักการวิจารณ์ ภาพยนตร์ เบืองต้ น
LT316 Introduction to Film Criticism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการวิจารณ์ ภาพยนตร์ ศิลปะการเล่ าเรืองของภาพยนตร์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ว. 326 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที 16
LT326 Sixteenth Century Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ บทละคร และงานเขียนร้ อยแก้วของนักเขียนสําคัญในสมัยคริสต์ ศตวรรษที 16

3(3-0-6)

ว. 327
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17
LT327 Seventeenth Century Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ และงานเขียนร้ อยแก้วของนักเขียนสํ าคัญในสมัยคริสต์ศตวรรษที 17

3(3-0-6)

ว. 328
วรรณคดีอังกฤษสมัยคลาสสิกใหม่
LT328 The Age of Neo-classicism
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ บทละคร และงานเขียนร้ อยแก้ วของนักเขียนสําคัญในสมัยคลาสสิ กใหม่

3(3-0-6)

ว. 336 วรรณคดีอังกฤษสมัยจินตนิ ยม
LT336 Romantic Movement in English Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ และงานเขียนร้ อยแก้ วของนักเขียนอังกฤษทีสํ าคัญในสมัยจินตนิยม

3(3-0-6)

ว. 337 วรรณคดีอังกฤษสมัยวิกตอเรีย
LT337 The Victorian Age
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ และงานเขียนร้ อยแก้วของนักเขียนสํ าคัญในสมัยวิกตอเรีย

3(3-0-6)

ว. 346 วรรณคดีอเมริกันสมัยจินตนิยม
LT346 Romantic Movement in American Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 341 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
กวีนิพนธ์ และงานเขียนร้ อยแก้วของนักเขียนอเมริกันทีสําคัญในสมัยจินตนิยม

3(3-0-6)

ว. 347
วรรณกรรมอเมริกันสมัยสั จนิ ยมและธรรมชาตินิยม
LT347
Realism and Naturalism in American Fiction
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 341 หรือ ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ผลงานของนักเขียนอเมริกันทีสํ าคัญในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

3(3-0-6)

ว. 356
LT356

3(3-0-6)

นวนิยายอังกฤษ: สมัยต้นถึง ค.ศ. 1900
English Novels: From Beginning to A.D. 1900

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
นวนิยายอังกฤษตังแต่ เริมต้นจนถึงสมัยวิกตอเรียทีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนวนิยายอังกฤษ
ว. 357
นวนิยายสมัยใหม่
LT357
Modern Novels
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
นวนิยายอังกฤษและอเมริกันในครึงแรกของคริสตศตวรรษที 20

3(3-0-6)

ว. 358
บทละครสมัยใหม่
LT358
Modern Drama
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ลักษณะสําคัญและรูปแบบของการละครสมัยใหม่ ในครึงแรกของคริสตศตวรรษที 20

3(3-0-6)

ว. 359
กวีนิพนธ์ สมัยใหม่
LT359
Modern Poetry
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
ผลงานของกวีทีสํ าคัญในช่ วงครึงแรกของคริสต์ ศตวรรษที 20

3(3-0-6)

ว. 366
การอ่ านและการเขียนร้ อยแก้ ว
LT366
Prose Reading and Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การอ่ านและการเขียนร้ อยแก้ วผ่านองค์ป ระกอบต่างๆ ของวรรณคดี

3(3-0-6)

ว. 367 เรืองสั น
LT367 Short Story
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
เรืองสั นประเภทต่างๆ ของนักเขียนตะวันตกและตะวันออก

3(3-0-6)

ว. 368
LT368

วรรณกรรมสํ าหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literature
รูปแบบของวรรณกรรมสํ าหรับเด็ก คําจํากัดความ ภาษาและลีลาการเขียน การใช้ภาพประกอบ ตลอดจนอิทธิพลทีมีต่อ
ความเชือและค่านิยมในสั งคม
ว. 396 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับภาษาและลีลาการเขียนวรรณกรรม
LT396 Introduction to Literary Stylistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การวิเคราะห์ รูปแบบการใช้ ภาษาและลีลาการประพันธ์ขั นพื นฐานโดยใช้ ทฤษฎี ภาษาศาสตร์

3(3-0-6)

ว. 407
วรรณกรรมเอกของโลก
3(3-0-6)
LT407
World Masterpieces
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วรรณกรรมเอกของนักเขียนชาติอืนๆทีไม่ ใช่ อังกฤษและอเมริกัน เขียนหรือแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ว. 408
การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(3-0-6)
LT408
Individual Study
วิชาบังคับก่อน:ได้ รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
นักศึกษาเลือกหัวข้ อศึกษาทีเกียวกับเนือหาในสาขาวิชาเพือเขียนเป็ นภาคนิพนธ์ โดยมีอาจารย์เป็ นทีปรึกษา
ว. 416
สัมมนาหัวข้อพิ เศษในวรรณคดี
LT416
Seminar: Special Topics in Literature
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หัวข้ อทีน่ าสนใจซึงเกียวข้องกับเนือหาในสาขาวิชา

3(3-0-6)

ว. 417
LT417

ผู้หญิงกับวรรณกรรม
Women and Literature
การวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ แนวคิด และบทบาทของผู ้ หญิงในงานวรรณกรรม

3(3-0-6)

ว. 418
LT418

วรรณกรรมหลังอาณานิคม
3(3-0-6)
Postcolonial Literature
งานวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับแนวคิดสมัยหลังอาณานิคม และวิธีการเขียนอันเป็ นผลมาจากลัทธิล่าอาณานิคม

ว. 426
วรรณคดีสมัยใหม่
3(3-0-6)
LT426
Literature of the Modern Age
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
วรรณคดีสมัยใหม่ ทีสะท้ อนปัญหาและวิกฤตทางปั ญญา สั งคม และวัฒนธรรมในช่ วงครึงแรกของคริ สต์วรรษที 20
ว. 427
วรรณกรรมร่ วมสมัย
3(3-0-6)
LT427
Contemporary Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 202 หรือ ว. 212 หรือได้รับอนุมัติจากผู้ บรรยาย
แนวความคิดและรูปแบบการประพันธ์ ของงานเขียนทีสํ าคัญตั งแต่ครึงหลังของคริ สต์ ศตวรรษที 20 จนถึงปัจจุบัน
ว. 466
ละครอังกฤษและอเมริกันร่ วมสมัย
3(3-0-6)
LT466
Contemporary British and American Theatre
บทละครร่ วมสมัยของอังกฤษและอเมริกันตั งแต่ครึงหลังของคริสต์ ศตวรรษที 20 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาละครประเภท
ต่างๆ

ว. 476
สั มมนานักเขียนอังกฤษ
3(3-0-6)
LT476
Seminar on British Authors
วิชาบังคับก่อน: เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกหรือโทในภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรื อได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
พัฒนาการของแนวความคิดและลักษณะการประพันธ์ ของนักเขียนอังกฤษ
ว. 477
สั มมนานักเขียนอเมริกัน
3(3-0-6)
LT477
Seminar on American Authors
วิชาบังคับก่อน: เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกหรือโทในภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรื อได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
พัฒนาการของแนวความคิดและลักษณะการประพันธ์ ของนักเขียนอเมริกัน
ว. 497
การแปลบทภาพยนตร์
3(3-0-6)
LT497
Film Translation
วิชาบังคับก่อน: อ. 242 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการแปลและการฝึ กแปลภาพยนต์ประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ทั งแบบมีและไม่ มีบทภาพยนต์
ว. 498
ศิลปะการแปล 1
3(3-0-6)
LT498
The Art of Translation I
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
กลวิธีและศิลปะการแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และวรรณกรรมภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษระดับต้น
ว. 499
ศิลปะการแปล 2
3(3-0-6)
LT499
The Art of Translation II
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ว. 498 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
กลวิธีและศิลปะการแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และวรรณกรรมภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษในระดับที
สูงขึ น
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้ น
3(3-0-6)
PH201 Introduction to Logic
การอ้ างเหตุผลแบบนิ รนั ยและแบบอุปนั ย ความสมเหตุสมผลในการอ้ างเหตุผล ข้ อผิดพลาด ในการอ้ างเหตุผล การ
วิเคราะห์ การอ้ างเหตุผลในชีวิตประจําวัน
ปร.
PH211

ปรัชญาตะวันตก 1
3(3-0-6)
Western Philosophy 1
รากฐานทางความคิดและวิวัฒนาการของปรัชญาตะวันตก ตั งแต่ สมัยก่ อนโสกราตีสจนถึงปรัชญาเฮเลนนิสติค โดยเน้ น
วิธีการคิดและแนวคิดของเพลโตและอาริสโตเติลเป็ นหลัก

ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
3(3-0-6)
PH212 Western Philosophy 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ปร 211.หรือได้รับ อนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตกคนสํ าคัญ ตั งแต่ ยุคปรั ชญาสมั ยใหม่ เป็ นต้ น ไป ได้ แก่ เดการ์ ต สปิโน
ซา ฮิวม์ ค้านท์ และเฮเกล
ปร.
PH359

คดีปรัชญาในวรรณ
3(3-0-6)
Philosophy of Literature
วิเคราะห์ ปัญหาปรัชญาทีปรากฏในวรรณคดี โดยเน้ น ประเด็น เรื องความหมายของชีวิต ความสั มพัน ธ์ ระหว่ างมนุษ ย์
ความตายกับความชัวร้ าย โดยศึกษาผลงานของนักประพันธ์ ทีสํ าคัญทั งตะวันตกและตะวันออก
ป.
HS265

ประวัติศาสตร์ ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
History of the West in Pre-Modern Times
ประวัติศาสตร์ ของโลกตะวันตกตั งแต่ สมัยกรีกโรมัน ยุคกลาง-จนถึงสมัยฟื นฟูศิลปวิทยาการ

3(3-0-6)

ป.
HS266

ประวัติศาสตร์ ยุโรปสมัยใหม่
History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ ยุโรปตั งแต่ สมัยการปฏิรูปศาสนา จนถึงสงครามโลกครั งที2

3(3-0-6)

ป.
HS

ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
History of the United States
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาตั งแต่ การตั งอาณานิคมจนถึงสงครามโลก

3(3-0-6)

ป.
ฒนธรรมประชาชนร่ วมสมัยประวัติศาสตร์ วั
HS316 History of Contemporary Popular Culture
ความเป็ นมาและลักษณะของวัฒนธรรมประชาชนร่ วมสมัยในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ดนตรี เพลง
นวนิยาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สิงตีพิมพ์ สื อดิจิตอล การแต่ งกาย เป็ นต้น

3(3-0-6)

ป.366 ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะตะวันตก
3(3-0-6)
HS366 History of Western Art
ศิลปะตะวันตกในช่ วงเวลาและประเด็นทีสําคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ ทั งในแง่มุมทางความคิด สั งคมและการเมือง ตั งแต่ ยุค
โบราณไปจนถึงศิลปะร่ วมสมัย
ภ. 211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
LG211 Introduction to Linguistics

3(3-0-6)

ธรรมชาติ องค์ประกอบและหน้ าทีของภาษา ความเป็ นสากลของภาษา วิธีการวิเคราะห์ ภาษา ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ กับศาสตร์ อืนๆ
ภ .212 สัทศาสตร์ และสัทวิทยา
3(3-0-6)
LG212 Phonetics and Phonology
กระบวนการออกเสียง ลักษณะทางกายภาพของเสียงและการรับฟั ง ฝึ กฟังและออกเสียง เรียนรู ้ สัญลักษณ์แทนเสียงต่างๆ
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ ระบบเสี ยงในภาษาตามทฤษฎีต่างๆ
ภ. 246 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG246 English Phonetics and Phonology
วิชาบังคับก่อน: ภ. หรือ ภ.
เสี ยงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรืองพยัญชนะ สระ การลงเสี ยงหนักเบาทํานองเสี ยงและจังหวะเสี ยง ตลอดจนฝึ กฟัง
ออกเสี ยง และถ่ ายถอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ สัทอักษร
ภ. 356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
LG356 Approaches to Foreign Language Teaching
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ความเป็ นมาของการสอนภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนแบบต่างๆ การประยุกต์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ จิตวิท ยา
ภาษาศาสตร์ สังคมและศาสตร์ อืนๆทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอนภาษา ฝึ กปฏิบัติด้านการสอนเพือศึกษาปั ญหาการเรียนการ
สอนภาษาต่ างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที
ภ. 457 การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
3(3-0-6)
LG457 Teaching English to Thai Speakers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 356
เปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่คนไทย สํารวจและ
ฝึ กสร้ างบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย มีการฝึ กสอนและศึกษานอกสถานที

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

2(2- -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.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3(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(2- -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 perspectivesindividual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.

Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2- -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(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. 152
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
3(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(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(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,
introduction to number theory.
มธ.
TU155

สถิติพ ืนฐาน
3(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(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(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.
การเขียนรายงานวิชาการ
3(3-0-6)
TH162 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 1
3(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 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
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
3(3-0-6)
EL172 English Course 3
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
ว. 201 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 1
3(3-0-6)
LT201 Introduction to Literature I
Literary elements with an emphasis on critical skills in analyzing different genres of literature.

ว. 202 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับวรรณคดี 2
3(3-0-6)
LT202 Introduction to Literature II
Prerequisite: have earned credits of LT201 or approved by the instructor.
Literary genres with an emphasis on literary forms of poetry, prose, drama.
ว. 203 พื นฐานวรรณคดีตะวันตก
3(3-0-6)
LT203 Background to Western Literature
The Bible, Greek and Roman mythology in terms of their influence on Western literature .
ว. 211 วรรณคดีอังกฤษ 1
3(3-0-6)
LT211 English Literature I
The development of English literature from the beginning to A.D. 1660 and the examination of various kinds of
writing from each period to illustrate the influences of history, institutions, society and philosophical concepts on literary
works.
ว. 212 วรรณคดีอังกฤษ 2
3(3-0-6)
LT212 English Literature II
Prerequisite: have earned credits of LT211 or approved by the instructor.
The development of English literature from A.D. 1660 to the twentieth century and the examination of various
kinds of writing from each period to illustrate the influences of history, institutions, society and philosophical concepts on
literary works.
ว. 291 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 1
LT291 Practice in Criticism I
Different types of paragraph writing with an emphasis on literary works.

3(3-0-6)

ว. 292 การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2
LT292 Practice in Criticism II
Prerequisite: have earned credits of LT291
Different types of essay writing with an emphasis on literary works.

3(3-0-6)

ว. 341 วรรณคดีอเมริกัน
3(3-0-6)
LT341 American Literature
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
The development of American literature from the colonial settlement to the twentieth century and the
examination of various kinds of writing from each period to illustrate the influences of history, institutions, society and
philosophical concepts on literary works.

ว. 391 การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3
LT391 Practice in Criticism III
Prerequisite: have earned credits of LT292
Different types of critical writing with an emphasis on expressing opinions.
ว. 392
การฝึ กใช้ ภ าษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 4
LT392
Practice in Criticism IV
Prerequisite: have earned credits of LT391
Different types of critical writings with an emphasis on academic form.

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ว. 401
หลักวรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
LT401
Principles of Literary Criticism
Prerequisite: have earned credits of LT202 or approved by the instructor.
Major principles and theories of literary criticism from the ancient Greeks to the present.
ว. 471 เชกสเปี ยร์
3(3-0-6)
LT471 Shakespeare
Prerequisite: This course is provided for students majored and minored in English Language and Literature or approved
by the instructor.
Various genres of Shakespeare’s plays and poetry.
วิชาเลือก
ว. 296 การฝึ กอ่านวรรณกรรม
LT296 Literary Reading
Different types of reading on literary and non-literary works.

3(3-0-6)

ว. 316 หลักการวิจารณ์ ภาพยนตร์ เบืองต้ น
LT316 Introduction to Film Criticism
Prerequisite: have earned credits of LT202 or approved by the instructor.
Principles of film criticism with a focus on the art of film narrative.

3(3-0-6)

ว. 326 วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที 16
LT326 Sixteenth Century Literature
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Poetry, drama, and prose by important writers of the sixteenth century.

3(3-0-6)

ว. 327
วรรณคดีอังกฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17
LT327 Seventeenth Century Literature
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Poetry, drama, and prose by important writers of the seventeenth century

3(3-0-6)

ว. 328
วรรณคดีอังกฤษสมัยคลาสสิกใหม่
LT328 The Age of Neo-classicism
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Poetry, drama, and prose by important writers of the Neo-Classic age.

3(3-0-6)

ว. 336 วรรณคดีอังกฤษสมัยจินตนิ ยม
LT336 Romantic Movement in English Literature
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Poetry and prose by important British writers of the Romantic Movement.

3(3-0-6)

ว. 337
วรรณคดีอังกฤษสมัยวิกตอเรีย
LT337 The Victorian Age
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Poetry and prose by important writers of the Victorian Period.

3(3-0-6)

ว. 346 วรรณคดีอเมริกันสมัยจินตนิยม
LT346 Romantic Movement in American Literature
Prerequisite: have earned credits of LT341 or approved by the instructor.
Poetry and prose by important American writers of the Romantic Movement.

3(3-0-6)

ว. 347
วรรณกรรมอเมริกันสมัยสั จนิ ยมและธรรมชาตินิยม
LT347
Realism and Naturalism in American Fiction
Prerequisite: have earned credits of LT341 or approved by the instructor.
Works by major American writers of Realism and Naturalism.

3(3-0-6)

ว. 356
นวนิยายอังกฤษ: สมัยต้นถึง ค.ศ. 1900
LT356
English Novels: From Beginning to A.D. 1900
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Works by major English novelists from the beginning to the Victorian Period.

3(3-0-6)

ว. 357
LT357

3(3-0-6)

นวนิยายสมัยใหม่
Modern Novels

Prerequisite: have earned credits of LT202 or approved by the instructor.
Works by major British and American novelists in the first half of the twentieth century.
ว. 358
บทละครสมัยใหม่
3(3-0-6)
LT358
Modern Drama
Prerequisite: have earned credits of LT202 or approved by the instructor.
Important characteristics and forms of modern drama in the first half of the twentieth century.
ว. 359
กวีนิพนธ์ สมัยใหม่
LT359
Modern Poetry
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Works by major poets in the first half of the twentieth century.

3(3-0-6)

ว. 366
การอ่ านและการเขียนร้ อยแก้ ว
LT366
Prose Reading and Writing
Prerequisite: have earned credits of LT202 approved by the instructor.
Prose reading and writing through literary elements.

3(3-0-6)

ว. 367
เรืองสั น
LT367 Short Story
Prerequisite: have earned credits of LT202 approved by the instructor.
Different types of short stories from Western and Eastern writers.

3(3-0-6)

ว. 368
LT368

วรรณกรรมสํ าหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literature
The characteristics of children’s literature with focus on definition, language and style, illustrations, as well as
their social and ideological influences.
ว. 396 ความรู ้ เบื องต้นเกียวกับภาษาและลีลาการเขียนวรรณกรรม
LT396 Introduction to Literary Stylistics
Prerequisite: have earned credits of LT202 approved by the instructor.
A basic analysis of literary language and style with linguistic theories.

3(3-0-6)

ว. 407
วรรณกรรมเอกของโลก
3(3-0-6)
LT407
World Masterpieces
Prerequisite: have earned credits of LT202 approved by the instructor.
Major works of non-English and non-American writers, written and translated to English.

ว. 408
การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(3-0-6)
LT408
Individual Study
Prerequisite: Approved by the English Language and Literature Department
Individual research on literary topics in a form of mini-thesis under the guidance of academic advisors.
ว. 416
สัมมนาหัวข้อพิ เศษในวรรณคดี
3(3-0-6)
LT416
Seminar: Special Topics in Literature
Prerequisite: Approved by the instructor.
A special literary topic.
ว. 417
LT417

ผู้หญิงกับวรรณกรรม
Women and Literature
Critical reading of images, concepts, and roles of women in literature.

3(3-0-6)

ว. 418
LT418

วรรณกรรมหลังอาณานิคม
3(3-0-6)
Postcolonial Literature
Literary works focusing on post-colonial concepts and writing influenced by Colonialism.

ว. 426
วรรณคดีสมัยใหม่
3(3-0-6)
LT426
Literature of the Modern Age
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Modern literature from the first half of the twentieth century, focusing on intellectual crises, and social and
cultural problems.
ว. 427
วรรณกรรมร่ วมสมัย
3(3-0-6)
LT427
Contemporary Literature
Prerequisite: have earned credits of LT202 or LT212 or approved by the instructor.
Concepts and literary forms of major works from the second half of the twentieth century to the present.
ว. 466
LT466

ละครอังกฤษและอเมริกันร่ วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary British and American Theatre
British and American drama from the second half of the twentieth century to the present, with an emphasis
on various genres.
ว. 476
LT476

สั มมนานักเขียนอังกฤษ
Seminar on British Authors

3(3-0-6)

Prerequisite: This course is provided for students majored and minored in English Language and Literature or approved
by the instructor.
Development in concepts and literary forms of selected English authors.
ว. 477
สั มมนานักเขียนอเมริกัน
3(3-0-6)
LT477
Seminar on American Authors
Prerequisite: This course is provided for students majored and minored in English Language and
Literature or approved by the instructor.
Development in concepts and literary forms of selected American authors.
ว. 497
การแปลบทภาพยนตร์
3(3-0-6)
LT497
Film Translation
Prerequisite: have earned credits of EG242 or approved by the instructor.
Principles of film translation and translation training from English into Thai with and without scripts.
ว. 498
ศิลปะการแปล 1
3(3-0-6)
LT498
The Art of Translation I
Prerequisite: Approved by the instructor.
The basic principles of literary translation from English into Thai and from Thai into English.
ว. 499
ศิลปะการแปล 2
3(3-0-6)
LT499
The Art of Translation II
Prerequisite: have earned credits of LT498 or approved by the instructor.
An advanced level of literary translation from English to Thai and from Thai into English.
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
ปร.
ตรรกวิทยาเบื องต้ น
3(3-0-6)
PH201 Introduction to Logic
Basic forms of reasoning by means of deduction and induction. Emphasis on major topics such as fallacies and
argumentation in natural language.
ปร.
PH 211

ปรัชญาตะวันตก 1
3(3-0-6)
Western Philosophy 1
The history of Western thought from the Pre-socratics to the philosophers of the Hellenistic period. The course
will focus on the philosophies of Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristotle and the Stoics.

ปร.
ปรัชญาตะวันตก 2
3(3-0-6)
PH212 Western Philosophy 2
Prerequisite: have earned credits of PH 211 or permission of instructor
The history of Western thought from the 16th to mid – 19th century. The course will focus on the ideas of
modern philosophers beginning with Descartes and moving to Hume, Kant and Hegel.
ปร.
PH221

จริยศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics
Fundamental problems in ethics, including the problems of the good, justice, happiness, freedom and
responsibility, the relationship between the individual and society as well as moral judgments about human conduct.
ปร.
PH359

ปรัชญาในวรรณคดี
3(3-0-6)
Philosophy of Literature
Analysis of philosophical concepts in literature. Themes to be discussed include the meaning of life, man and
his relation to death and evil, etc. Selected texts will be from important Eastern and Western writers.
ป.
HS265

ประวัติศาสตร์ ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
History of the West in Pre-Modern Times
The history of the West from Greco-Roman times through the Renaissance.

3(3-0-6)

ป.
HS266

ประวัติศาสตร์ ยุโรปสมัยใหม่
History of Modern Europe
European history from the Reformation to the World Wars.

3(3-0-6)

ป.
HS268

ติศาสตร์ สหรัฐอเมริกาประวั
History of the United States
American history from the colonial period to the World Wars.

3(3-0-6)

ป.
HS316

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประชาชนร่ วมสมัย
3(3-0-6)
History of Contemporary Popular Culture
Characteristics and development of contemporary popular culture in various aspects such as music, songs,
novels, movies, television programs, publications, digital media, and clothing.
ป.
HS365
Union.

ประวัติศาสตร์ สหภาพยุโรป
3(3-0-6)
History of the European Union
The ideas of European integration; the development of the European Economic Community and the European

อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3(3-0-6)
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 านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น
3(3-0-6)
EG222 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.
การฟั ง-การพูด
3 (3-0-6)
EG241 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
3 (3-0-6)
EG242 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.
ภ. 211
LG211

ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
General features of language through examination of the nature, constituents and functions of language.
Topics include universals of language, methods of language analysis, and the relation of linguistics to other disciplines.
ภ .212
LG212

สั ทศาสตร์ และสัทวิทยา
3(3-0-6)
Phonetics and Phonology
Articulation processes, acoustic properties of sound, and practice in sound discrimination and production
through the use of phonetic symbols. Overview of theories, principles, and methods for sound system analysis.

ภ. 246 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG246 English Phonetics and Phonology
Prerequisite: have earned credits of LG 211 and LG 212
English phonetics and phonology with regard to consonants, vowels, stress intonation, and rhythm and
phonetic transcription of English sounds. Practice in listening and articulation skills.
ภ. 356 แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
LG356 Approaches to Foreign Language Teaching
Prerequisite: have earned credits of LG 211 or the Lecturer’s Permission
Different methods of foreign language teaching, application of psycholinguistics, sociolinguistics and related
fields to foreign language teaching, teaching practices, and discussion of teaching problems. Includes visits to foreign
language teaching schools.
ภ. 457 การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
3(3-0-6)
LG457 Teaching English to Thai Speakers
Prerequisite: have earned credits of LG 356
Comparison of approaches, methods and techniques of English language teaching, for
Thai learners. Lesson planning, teaching practice and classroom observation are included.
4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน เกรด
1.1 การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิมเติม
ถึงปั จจุบัน ฉบับที 3 พ.ศ. 2555) ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ

A

B+

B

C+

C
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D

F

ค่ าระดับ

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึ กษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา

การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและงานทีได้รับมอบหมาย ทั งนี กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ด้าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ผ่านทางข้ อมูลภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต, ความพึงพอใจของ ผู ้ ใช้ บัณฑิตและ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุ งหลักสูตร
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 135 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.3 นักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่ านทุกวิชาของรายวิชาบังคับ และได้ค่าระดับเฉลียทุกวิชาไม่ ตํากว่า 2.00
3.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

