มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ/ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ท่าพระจันทร์ /คณะศิลปศาสตร์ / โครงการอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร : 25420051100204
ภาษาไทย
: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in British and American Studies
(International Program)
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณทิต (อังกฤษ–อเมริ กนั ศึกษา)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (อังกฤษ–อเมริ กนั ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (British and American Studies)
ชื่อย่อ B.A. (British and American Studies)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 132 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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6.

7.

8.

9.
10.

5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 (เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2561)
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในมติเวียน เมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2563
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
8.2 เจ้าหน้าที่สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ
8.3 พนักงานในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิ จท าให้เกิ ดความต้องการบุ ค ลากรที่ มี ความรู ้ ความสามารถในหลากหลาย
สาขาวิชา ดังจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เปิ ดสอนในสาขาวิชาใหม่ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับหลักสู ตรอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษาที่มุ่งเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลกั ษณะที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสู ตรก็ยงั ให้ความสาคัญกับ
ความรอบรู ้ทางวิชาการ คุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนความเป็ นพลเมืองดีของสังคม
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีการติ ดต่อสื่ อสารในปั จจุ บนั ทาให้การติ ดต่อเชื่ อมโยงตลอดจนการแลกเปลี่ ยนระหว่าง
วัฒนธรรมเป็ นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วการผลิตบัณฑิตด้านอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษาจาเป็ นต้อง
พัฒนาองค์ความรู ้และกระบวนการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
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11. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลัก สู ต รของโครงการอัง กฤษ-อเมริ กัน ศึ ก ษามุ่ ง เน้ น การตระหนั ก รู ้ เ ท่ า ทัน สั ง คม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองและมีความรอบรู ้ดา้ นวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนา
หลักสู ตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ ในขณะเดี ยวกันหลักสู ตรต้องมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการอย่างครบถ้วน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
นับตั้งแต่โครงการอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษาได้เปิ ดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ได้ผลิตบัณฑิตที่มี
คุ ณ ภาพป้ อ นเข้า สู่ สั ง คมซึ่ งล้ว นเป็ นก าลัง ส าคัญ ในตลาดแรงงาน สอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู ้ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
12. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้
บริการวิทยาลัย /คณะ / ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ดังต่อไปนี้
1) หมวดสั งคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
TU102 Social Life Skills
3) หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
TU103 Life and Sustainability
4) หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
TU106 Creativity and Communication

3 (3-0-6)

ส่ วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ทั้งหมด 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.113 ความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.116 มนุษย์กบั ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
3 (3-0-6) ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะการแสดง
TU116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6) ศิลปศาสตร์
TU117 Development of the Modern World
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
โครงการอังกฤษ-อเมริ กนั เป็ นโครงการพิเศษ หลักสู ตรนานาชาติภายใต้การกากับดูแลมาตรฐานทาง
การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลึกซึ้ งเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรมและวิวฒั นาการของ
วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ภาษาและวัฒนธรรม วรรณคดี ศิลปะ รวมทั้งนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ตลอดจนสามารถนาความรู ้เชิงสหวิทยาการที่ได้ศึกษาไปใช้ในการ
ประกอบอาชี พหรื อศึกษาในขั้นสู งต่อไป นอกจากนี้ ยังฝึ กให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่ อสารได้อย่างดี
ความสาคัญ
หลักสู ตรอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษาเป็ นหลักสู ตรสหวิทยาการที่จะสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
รากฐานวัฒนธรรมตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีบทบาทสาคัญในโลกปั จจุ บนั ดังนั้น การศึ กษาเพื่อให้รู้จกั และทาความเข้าใจกับ
ประเทศทั้งสองจึงเป็ นประโยชน์ในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่ งจะมีต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีองค์ความรู ้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในเชิงสหวิทยาการ
2) มีทกั ษะภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร โดยศึกษาผ่านเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ารณ์เหตุการณ์ ต่างๆและประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
อังกฤษหรื อสหรัฐอเมริ กาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 6 สัปดาห์แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรี ยนชั้นปี ที่ 1 – 4
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิ งหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีผลการเรี ยนระดับมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 2.5 หรื อเที ยบเท่ าเช่ น ผลสอบ GCE/
GCSE/IGCSE จานวน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ากว่า C ในแต่ละวิชา (ไม่รวมภาษาไทย), ผลสอบ IB
จานวน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ากว่า 4 ในแต่ละวิชา, ผลสอบ GED คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 2,250
และมีคะแนนไม่ต่ากว่า 410 ในแต่ละวิชา
2) มีผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ งต่อไปนี้ TU-GET 500, IELTS 6,
TOEFL (iBT) 61, SAT 350 (Critical reading), NEW SAT 350 (Reading and Writing), O-Net
วิชาภาษาอังกฤษ 70 % วิชาสังคมศึกษา 50%
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลื อกผูเ้ ข้า ศึ กษาให้เป็ นไปตามระเบี ย บการคัดเลื อกเพื่ อเข้า ศึ ก ษาในสถาบันอุ ดมศึ กษาขั้น
อุดมศึกษาของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่น ดาเนิ นการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรื อตามข้อตกลง หรื อ
การคัดเลื อกตามวิธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดโดยความเห็ นชอบของสภามหาวิท ยาลัย และออกเป็ นประกาศ
มหาวิทยาลัย
การรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรื อเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คัดเลือกโดยพิจารณาจาก
1) ผลการเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายไม่ ต่ า กว่า 2.5 หรื อเที ย บเท่ า เช่ น ผลสอบ GCE/
GCSE/IGCSE จานวน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ากว่า C ในแต่ละวิชา (ไม่รวมภาษาไทย), ผลสอบ IB
จานวน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ากว่า 4 ในแต่ละวิชา, ผลสอบ GED คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 2,250
และมีคะแนนไม่ต่ากว่า 410 ในแต่ละวิชา
2) ในกรณี นกั ศึกษาต่างชาติ จะต้องมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า 2.5 เมื่อนามาเทียบเท่ากับระบบคะแนน
เฉลี่ย 4.0 ในกรณี ที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน
จะต้องแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3)
3) ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทใดประเภทหนึ่ งต่อไปนี้ TU-GET 500, IELTS 6,
TOEFL (iBT) 61, SAT 350 (Critical reading), NEW SAT 350 (Reading and Writing), O-Net
วิชาภาษาอังกฤษ 70 % วิชาสังคมศึกษา 50%
4) ผลการสอบข้อเขียน
5) ผลการสอบสัมภาษณ์
การสมัครสอบและการคัดเลือกเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นัก ศึ ก ษาใหม่ ข องโครงการอัง กฤษ-อเมริ ก ันศึ ก ษาในแต่ ล ะปี การศึ ก ษา มี ภูมิ หลัง ด้า นการศึ ก ษาที่
หลากหลาย อาทิ เป็ นผูจ้ บการศึ ก ษาระบบมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามัญจากโรงเรี ยนในสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การ ทั้งจากหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
หรื อ เป็ นผูจ้ บการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนานาชาติ หรื อ เป็ นผูจ้ บการศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึ กษาจากต่างประเทศ รวมทั้งยังมี นักศึ กษาต่างชาติ สมัครเข้าศึ กษาด้วย ดังนั้น นักศึ กษาของ
โครงการฯ จึงมีพ้ืนฐานความรู ้ความเข้าใจทางด้านวิชาการแตกต่างกัน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาสาหรับ
นักศึกษาบางส่ วนในการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ได้
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
โครงการอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษาได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนเพื่อปรับระดับความรู ้ของนักศึกษาใหม่
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาอย่างเพียงพอก่อนเริ่ ม
การศึกษาในหลักสู ตร
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 132 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสู ตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
93
หน่ วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
57
หน่วยกิต
2.2) วิชาบังคับเลือก
36
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
9
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ อษ. หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6-7
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทักษะภาษา
เลข 2-3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณคดี
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศิลปะ
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เลข 7-8
หมายถึง วิชาในหมวดการเมืองและสังคมศาสตร์
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
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เลขหลักร้ อย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 1
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 2
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 3
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 4

3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1: เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) หมวดสั งคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
TU102 Social Life Skills
3) หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
TU103 Life and Sustainability
4) หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
TU106 Creativity and Communication

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ส่ วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ทั้งหมด 3 วิชา 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.113 ความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.116 มนุษย์กบั ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
3 (3-0-6)
ศิลปะการแสดง
TU116 Man and Arts: Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World

อษ.101
BS101
อษ.111
BS111
อษ.200
BS200
อษ.201
BS201
อษ.220
BS220
อษ.230
BS230
อษ.250
BS250
อษ.251
BS251
อษ.252
BS252

2) วิชาเฉพาะ
93
หน่ วยกิต
2.1) วิชาบังคับ
57
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาบังคับทุกรายวิชา รวม 57 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic Reading
การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic Writing
การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Speaking
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
3 (3-0-6)
English in a Global Context
วรรณคดีองั กฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to British Literature
วรรณคดีอเมริ กนั เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to American Literature
ประวัติศาสตร์องั กฤษ 1
3 (3-0-6)
British History 1
ประวัติศาสตร์องั กฤษ 2
3 (3-0-6)
British History 2
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Britain and the United States in Southeast Asia
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อษ.260
BS260
อษ.261
BS261
อษ.270
BS270
อษ.271
BS271
อษ.280
BS280
อษ.320
BS320
อษ.321
BS321
อษ.340
BS340
อษ.350
BS350
อษ.390
BS390

ประวัติศาสตร์อเมริ กา 1
American History 1
ประวัติศาสตร์อเมริ กา 2
American History 2
ระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษ
British Government and Politics
สังคมศาสตร์ เบื้องต้น
Introduction to Social Science
ระบบการเมืองการปกครองของอเมริ กา
American Government and Politics
วรรณกรรมชิ้นเอกของอังกฤษและอเมริ กา
Masterpieces of British and American Literature
ยุคจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์ และวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
Empire in British and American History and Literature
ศิลปะตะวันตก
Western Art
แนวคิดอังกฤษและอเมริ กนั
British and American Thoughts
การฝึ กงาน
Internship

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)

2.2) วิชาบังคับเลือก
36
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลื อกรายวิชาบังคับเลื อกจากสายวิชาต่างๆ 3 สายวิชา (สายภาษา วรรณคดี และศิลปะ สาย
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สายการเมืองและสังคมศาสตร์ ) อย่างน้อยสายละ 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) รวมทั้งสิ้ น
18 หน่วยกิต
นอกจากนั้น นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ตามความสนใจ จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ
สายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และสายการเมืองและสายสังคมศาสตร์ ให้ครบ 6 วิชา หรื อ 18 หน่วยกิต
2.2.1 สายภาษา วรรณคดี และศิลปะ
อษ.313 สื่ อสังคมในสังคมอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS 313 Social Media in British and American Society
อษ.323 วรรณคดีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
BS323 Modern Literature
อษ.324 ชาติพนั ธุ์และอัตลักษณ์ในวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
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BS324
อษ.325
BS325
อษ.333
BS333
อษ.334
BS334
อษ.335
BS335
อษ.343
BS343
อษ.423
BS423
อษ.424
BS424
อษ.425
BS425
อษ.434
BS434
อษ.444
BS444

Ethnicity and Identity in British and American Literature
แนวคิดหลังอาณานิคมในวรรณคดี
Postcolonialism in Literature
การละครในอังกฤษ
Theatre in Britain
กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
British and American Poetry
การละครในสหรัฐอเมริ กา
Theatre in the United States
ศิลปะอังกฤษและอเมริ กนั ยุคใหม่และร่ วมสมัย
Modern and Contemporary British and American Arts
เพศสภาวะในวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
Gender in British and American Literature
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณคดีองั กฤษ
Selected Topics in British Literature
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณคดีอเมริ กนั
Selected Topics in American Literature
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณกรรมร่ วมสมัย
Selected Topics in Contemporary Literature
หัวข้อเฉพาะด้านศิลปะ
Selected Topics in Art

2.2.2 สายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
อษ.353 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
BS353 Introduction to Cultural Studies
อษ.354 ภาพยนตร์ และสังคมอเมริ กนั
BS354 American Film and Society
อษ.355 ประวัติศาสตร์สังคมและแรงงานของสหรัฐอเมริ กา
BS355 Social and Labour History of the United States
อษ.363 วัฒนธรรมประชานิยมในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
BS363 Popular Culture in Britain and the United States
อษ.364 ภาพยนตร์และสังคมอังกฤษ
BS364 British Cinema and Society

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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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อษ.365
BS365
อษ.453
BS453
อษ.454
BS454
อษ.455
BS455
อษ.463
BS463
อษ.464
BS464
อษ.465
BS465

การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
Immigration in the United States
ภาพลักษณ์ของเอเชียในสื่ อตะวันตก
3 (3-0-6)
Images of Asia in Western Media
เชื้อชาติและอัตลักษณ์ดา้ นชนชั้นในอังกฤษ
3 (3-0-6)
Race and Class Identities in Britain
หัวข้อเฉพาะด้านวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
Selected Topics in Cultural Studies
ประวัติศาสตร์ ของแอฟริ กนั อเมริ กนั และความเคลื่อนไหวด้านสิ ทธิ พลเมือง 3 (3-0-6)
African-American History and the Civil Rights Movement
หัวข้อเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ องั กฤษ
3 (3-0-6)
Selected Topics in British History
หัวข้อเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ อเมริ กา
3 (3-0-6)
Selected Topics in American History

2.2.3 สายการเมืองและสังคมศาสตร์
อษ.273 ความรู ้เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
BS273 Introduction to International Relations and Global Politics
อษ.274 นโยบายการต่างประเทศของอังกฤษ
BS274 British Foreign Policy
อษ.275
BS275
อษ.373
BS373
อษ.374
BS374
อษ.375
BS375
อษ.383
BS383
อษ.384
BS384

นโยบายการต่างประเทศของอเมริ กา
American Foreign Policy
จริ ยศาสตร์
Ethics
สหรัฐอเมริ กาและเอเชีย-แปซิฟิก
The United States and the Asia-Pacific
เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
The Economies of Britain and the United States
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเมือง
Introduction to Political Economy
อังกฤษและยุโรป
Britain and Europe

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)
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อษ.385
BS385
อษ.473
BS473
อษ.474
BS474
อษ.475
BS475
อษ.483
BS483
อษ.484
BS484

ทฤษฎีประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Democratic Theories
โลกาภิวฒั น์
3 (3-0-6)
Globalisation
องค์กรการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Political Organisations
หัวข้อเฉพาะด้านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Social Science
หัวข้อเฉพาะด้านการเมืองอังกฤษ
3 (3-0-6)
Selected Topics in British Politics
หัวข้อเฉพาะด้านการเมืองอเมริ กนั
3 (3-0-6)
Selected Topics in American Politics
3) วิชาเลือกเสรี
9
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกเสรี จานวน 3 วิชา หรื อ 9 หน่วยกิต จากรายวิชาที่
เปิ ดสอนในหลักสู ตร ตามรายวิชาด้านล่าง หรื อเลือกรายวิชาอื่นๆที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร
นานาชาติอื่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อษ.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสาร 1
3 (3-0-6)
BS206 Spanish for Communication 1
อษ.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสาร 2
3 (3-0-6)
BS207 Spanish for Communication 2
อษ.306 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการระดับสู ง
3 (3-0-6)
BS306 Advanced Academic Reading and Writing
อษ.316 ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
BS316 Creative Writing Skills
อษ.317 การเขียนและการโน้มน้าวในบริ บทดิจิตลั
3 (3-0-6)
BS317 Writing and Persuasion in the Digital Context
อษ.406 การแปลล่าม
3 (3-0-6)
BS406 Interpreting
อษ.407 กลวิธีทางวาทะศาสตร์ เพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3 (3-0-6)
BS407 Rhetorical Strategies for Effective Communication
อษ.497 การค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)
BS497 Independent Studies
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หมายเหตุ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้
1.1 วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156
1.2 วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.101 โลก อาเซี ยน และไทย
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.113 ความรู ้พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา
อษ.101 การอ่านเชิงวิชาการ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยัง่ ยืน
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
มธ.116 มนุษย์กบั ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
อษ.111 การเขียนเชิงวิชาการ
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
รวม

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

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
อษ.200 การพูดในที่สาธารณะ
อษ.201 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
อษ.220 วรรณคดีองั กฤษเบื้องต้น
อษ.250 ประวัติศาสตร์องั กฤษ 1
อษ.260 ประวัติศาสตร์อเมริ กา 1
อษ.271 สังคมศาสตร์เบื้องต้น
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
อษ.230 วรรณคดีอเมริ กนั เบื้องต้น
อษ.251 ประวัติศาสตร์องั กฤษ 2
อษ.252 ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อษ.261 ประวัติศาสตร์อเมริ กา 2
อษ.270 ระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษ
อษ.280 ระบบการเมืองการปกครองของอเมริ กา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
อษ.320 วรรณกรรมชิ้นเอกของอังกฤษและอเมริ กา
อษ.321 ยุคจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์และวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
อษ.340 ศิลปะตะวันตก
อษ.350 แนวคิดอังกฤษและอเมริ กนั
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายภาษา วรรณคดี และศิลปะ
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายการเมือง และสังคมศาสตร์
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายการเมือง และสังคมศาสตร์
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
รวม
ภาคฤดูร้อน
อษ.390 การฝึ กงาน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
3
3

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดก็ได้
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดก็ได้
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดก็ได้
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายใดก็ได้
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
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ปี การศึกษาที่ 4
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวิชาใดก็ได้
วิชาเลือก 1 วิชา จากสายวิชาใดก็ได้
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

15
หน่วยกิต
3
3
3
3
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่ น การบรรยาย การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ดู งานเป็ นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู ้ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen. This is
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.
Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ปรากฏการณ์ ที่ สาคัญของโลก อาเซี ยนและไทย ในมิ ติทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์ หรื อบุคคลที่
ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิ ดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กนั ทั้งโลก มีจิตสานึ ก
สากล (Global Mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their
political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of
social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest. The purpose of this
is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global
mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
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มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดูแลสุ ขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นทักษะสาคัญ
ที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็ จและใช้ชีวติ ในสังคมอย่างเป็ นสุ ข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุ ขภาพทาง
กาย การจัดการความเครี ยด การสร้ างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิ ญกับปั ญหา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้ ง
ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ในแขนงต่างๆทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social ,and spiritual needs ,which is considered.
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical
health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological,
emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and
appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing
arts and architecture.
มธ.103 ชีวติ กับความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนิ นชี วิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ
มนุ ษย์ และสรรพสิ่ ง ทั้งสิ่ งแวดล้อม สรรสร้างการใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน
ตลอดจนองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมที่นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ ความยัง่ ยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world.
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and
resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social
conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution
pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ. 050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นบั หน่วยกิต
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method.
Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
17

มคอ.2
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุ นการใช้เหตุผล
ที่นาไปสู่ ขอ้ สรุ ปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิ งวิชาการ รู ้จกั
ถ่ายทอดความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather
consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting
evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective
presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
การพัฒนาทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษโดยมุ่ ง เน้นความสามารถในการสนทนาเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้ อหาวิชาการในศาสตร์ ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พของ
นักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a
conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines
related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็ นองค์ประกอบสาคัญและการสื่ อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเหมาะสมตามบริ บทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these
thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and
social levels.
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มคอ.2
ศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
มธ.113 ความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทศั นคติ จริ ยธรรม และการดารงชีวติ เพื่อให้
นักศึกษารู ้จกั คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาให้เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes,
morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order
that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.
มธ.116 มนุษย์กบั ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยศึกษาจาก
ผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่ งเป็ นสิ่ งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ ปัญญาของ
มนุษยชาติ ผูเ้ รี ยนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึ กตรองและซาบซึ้ งในสุ นทรี ยรส
จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้เรี ยนรู ้ถึงอิทธิ พลของศิลปะต่อค่านิ ยมและการดารงชีวติ ของคนไทย
This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and
environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the
culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values
through personal experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is
placed upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็ นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก
เข้าสู่ สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An emphasis is placed upon
the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science and technology, leading to
modern world changes.
หลักสู ตรอังกฤษ- อเมริกนั ศึกษา
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มคอ.2
วิชาบังคับ
อษ.101 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
BS101
Academic Reading
งานเชิงวิชาการประเภทต่างๆ เน้นเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการอ่านงานวิชาการในหัวข้อที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Different types of academic texts with a special emphasis on effective reading techniques improving
students ability to deal with diverse subject areas across the humanities and social sciences.
อษ.111
BS111

การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic Writing
ทักษะเบื้องต้นในการเขียนเชิงวิชาการโดยเน้นการเขียนระดับความเรี ยงและการทารายงานเชิงวิชาการ
หลักการพื้นฐานในการอ้างอิงแบบต่างๆ
Fundamentals of academic writing with an emphasis on essay and academic report writing; basics of
academic citation and referencing.
อษ.200
BS200

การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Speaking
การฝึ กพูดต่อหน้าสาธารณะทั้งการนาเสนอเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ เทคนิคการพูดต่อหน้าสาธารณะ
เพื่อนาเสนอข้อมูล ถกเถียง และโน้มน้าว
Practice of public speaking in both academic and professional settings. Techniques of informative,
argumentative, and persuasive public speaking.
อษ.201
BS201

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
3 (3-0-6)
English in a Global Context
ลักษณะสาคัญของภาษาอังกฤษ วิธภาษาแบบต่างๆของภาษาอังกฤษในโลกในนานาภาษาอังกฤษโลก
บทบาทและสถานะของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
Significant features of the English language. Varieties of English in the world; an examination of the
emerging roles and status of English as a global language.
อษ.220
BS220

วรรณคดีองั กฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to British Literature
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีองั กฤษ ในบริ บททางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตั้งแต่ช่วงศตวรรษ
ที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 20
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An introduction to British literature in its historical and cultural contexts from the sixteenth to the
twentieth century.
วรรณคดีอเมริ กนั เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to American Literature
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอเมริ กนั ในบริ บททางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยคุ อาณา
นิคมจนถึงช่วงศตวรรษที่ 20
An introduction to American literature in its historical and cultural contexts from the colonial period
to the twentieth century.
อษ.230
BS230

อษ.250
BS250

ประวัติศาสตร์องั กฤษ 1
3 (3-0-6)
British History 1
ประวัติศาสตร์ องั กฤษตั้งแต่ยคุ ปฏิรูปศาสนาถึงศตวรรษที่ 20 ตอนต้น วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ การสู ญเสี ยของสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรุ่ งโรจน์ของอังกฤษ
British history from the period of the Reformation until the early twentieth century; the way ordinary
people confronted political and economic changes and what price society paid for Britain’s prosperity.
อษ.251
BS251

ประวัติศาสตร์องั กฤษ 2
3 (3-0-6)
British History 2
พัฒนาการของอังกฤษในระยะหลายศตวรรษ ที่นบั เป็ นช่วงที่เกิดความสับสนวุน่ วายในประเทศและ
นอกประเทศ เริ่ มต้นตั้งแต่สมัยเอ็ดเวิร์ดเดียน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1900
The development of Britain through the various eras that characterized what was a tumultuous century
both at home and abroad, beginning with the Edwardian period of the early 1900s.
อษ.252
BS252

ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Britain and the United States in Southeast Asia
การศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในโลก
ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ตั้งแต่ยคุ จักรวรรดินิยมจนถึงปั จจุบนั
An exploration of the history of Thailand and Southeast Asia’s interactions with the Western World,
especially the United States and Britain, beginning with the age of colonialism and continuing through to the
present day.
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มคอ.2
อษ.260
BS260

ประวัติศาสตร์อเมริ กา 1
3 (3-0-6)
American History 1
ประวัติศาสตร์ อเมริ กาตั้งแต่ยคุ ก่อตั้งอาณานิคมถึงช่วงสิ้ นสุ ดสงครามสเปน-อเมริ กา พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของสังคมอเมริ กนั ระบบการเมือง และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา หัวข้อรวมถึงการปฏิวตั ิอเมริ กา
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมและคตินิยมถิ่น สงครามกลางเมือง และการสิ้ นสุ ดของทาส ยุครุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ
American history from the colonial period to the Spanish-American War, the historic development of
American society, the United States’ political and economic system. Topics included: the American Revolution,
the Industrial Revolution and Sectionalism, the Civil War and the end of slavery, the rise of Big Business.
อษ.261
BS261

ประวัติศาสตร์อเมริ กา 2
3 (3-0-6)
American History 2
ประวัติศาสตร์ อเมริ กาตั้งแต่ช่วงสงครามระหว่างสเปน-อเมริ กาถึงปั จจุบนั ช่วงสงครามโลก สงครามเย็น
จนถึงปัจจุบนั
American history from the Spanish-American War, through the World Wars, The Cold War, and on
through to the present.
อษ.270
BS270

ระบบการเมืองการปกครองของอังกฤษ
3 (3-0-6)
British Government and Politics
การปกครองระบบรัฐสภาของอังกฤษ บทบาทของพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลและฝ่ ายค้าน
ประเด็นทางการเมืองร่ วมสมัยของอังกฤษและผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลของรัฐบาลในสหราชอาณาจักร
The British parliamentary system and the role of political parties in government and opposition.
Contemporary political issues and their impacts upon the effectiveness of government in the United Kingdom.
อษ.271
BS271

สังคมศาสตร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Social Science
ภาพรวมของสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับการวิเคราะห์สังคมมนุษย์ ศาสตร์ พ้นื ฐานต่างๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา
An overview of the social sciences to acquaint students with the analytical study of human society.
Foundational disciplines such as Economics, Political Science, and Sociology.
อษ.280
BS280

ระบบการเมืองการปกครองของอเมริ กา
American Government and Politics

3 (3-0-6)
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มคอ.2
อุดมการณ์และระบบการปกครองของการเมืองอเมริ กนั โดยเน้นเรื่ องสถาบันและกระบวนการหลักๆใน
ทั้งระดับระดับรัฐและรัฐบาลกลาง และกฏหมาย ระบบการปกครองของอเมริ กนั ที่เกี่ยวของกับระบบอื่นๆทัว่ โลก
บทบาทของเสรี ภาพพลเมืองในระบบการปกครองอเมริ กนั และเหตุการณ์ร่วมสมัยทางการเมืองอเมริ กนั
The ideology and system of American politics, focusing on major institutions and processes of both
federal and state governments, as well as the laws that apply to them. The American system of government
relative to other common systems around the world, the unique role of civil liberties in the American system, and
current events in American politics.
อษ.320 วรรณกรรมชิ้นเอกของอังกฤษและอเมริ กา
3 (3-0-6)
BS320
Masterpieces of British and American Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อษ.220 และ อษ.230 หรื อได้รับอนุมตั ิจากกรรมการหลักสู ตร
งานชิ้นเอกทางวรรณกรรมของอังกฤษและอเมริ กนั ที่ได้คดั สรรมาแล้ว ความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละ
บทที่มีต่อประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และจริ ยธรรมในแต่ละยุคสมัย การเปรี ยบเทียบลีลาทางวรรณศิลป์ และ
แนวคิดในสมัยดั้งเดิม สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230, or approved by the curriculum committee
Selected British and American literary classics. How each text relates to the wider social, cultural and
ethical issues of its period; comparison of traditional, modernist and post-modernist literary styles and concepts.
อษ.321 ยุคจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์ และวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
3(3-0-6)
BS321
Empire in British and American History and Literature
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อษ.220 และ อษ.230 หรื อได้รับอนุมตั ิจากกรรมการหลักสู ตร
จักรวรรดิของอังกฤษและยุคบุกเบิกของอเมริ กนั ในประวัติศาสตร์ และวรรณคดี การก่อตั้งและการ
เผยแพร่ ของลัทธิ จกั รวรรดินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ จกั รวรรดินิยมและงานวรรณกรรมที่เลือกสรรมา
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230, or approved by the curriculum committee
The British Empire and American frontier in history and literature; the construction and practices of
imperialism and the relationship between imperial history and selected literary texts.
อษ.340
BS340

ศิลปะตะวันตก
3 (3-0-6)
Western Art
ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตกโดยเน้นช่วงพัฒนาการทางศิลปะที่สาคัญ ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ของศิลปะต่อสังคม บทบาทของงานศิลปะอังกฤษและอเมริ กนั ภายใต้ขนบศิลปะตะวันตก
The history of western art; focusing on major periods of artistic development, the changing
relationship between art and society, and the place of British and American art within the western art canon.
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มคอ.2
แนวคิดอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
British and American Thoughts
ภาพรวมเรื่ องแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่
20 ตอนต้น แนวคิดทางปั ญญาที่มีร่วมกันระหว่างอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
An overview of ideas that emerged from the English speaking world between the 17th and early
twentieth century. The common intellectual threads, which bind together Britain and the United States.
อษ.350
BS350

อษ.390
BS390

การฝึ กงาน
3 (3-0-6)
Internship
วิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ตอ้ งการฝึ กงานโดยได้รับการรับรองและได้หน่วยกิต
A student-driven course for senior students who desire to receive academic credit for approved

internships
วิชาบังคับเลือก
สายภาษา วรรณคดีและศิลปะ
อษ.313 สื่ อสังคมในสังคมอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS313
Social Media in British and American Society
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.101 และ อษ.111
การใช้งาน หน้าที่และประสิ ทธิผลของสื่ อสังคมในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวาทะ
ศาสตร์ และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ การบริ โภคและการประพันธ์ผา่ นทาง
สื่ อออนไลน์
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and BS111
Uses, functions, and effects of social media in Britain and the United States, using rhetorical and
cultural theories as lenses to foster critical thinking, consumption, and composing of online information.
อษ.323 วรรณคดีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
BS323
Modern Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
พัฒนาการของวรรคดีองั กฤษและอเมริ กนั สมัยใหม่ ความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนของรู ปแบบของ
วรรณกรรมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
The modernist movement in British and American literature and the complex relationship between
modernist and postmodernist literary forms.
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มคอ.2
อษ.324 ชาติพนั ธุ์และอัตลักษณ์ในวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS324
Ethnicity and Identity in British and American Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
ประเด็นปั ญหาทางชาติพนั ธุ์ของคนกลุ่มน้อยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริ กา ที่ปรากฏผ่านงาน
วรรณกรรม นักประพันธ์และกวีที่เขียนงานซึ่งนาเสอนประเด็นด้านชาติพนั ธุ์และอัตลักษณ์
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
The ethnic and racial dilemmas that confront minority groups in both the United Kingdom and the
United States and how these dilemmas are manifested through works of literature. Various authors and poets
whose works contain very powerful representations of ethnicity and identity.
อษ.325
BS325

แนวคิดหลังอาณานิคมในวรรรณคดี
3 (3-0-6)
Postcolonialism in Literature
แนวคิดและทฤษฎีสาคัญด้านหลังอาณานิคมศึกษา การนาทฤษฎีมาใช้วเิ คราะห์วรรณกรรมและ

วัฒนธรรม
Major concepts and theoretical approaches emerging from postcolonial studies and applying them to
the critical study of literature and culture.
อษ.333 การละครในอังกฤษ
3 (3-0-6)
BS333
Theatre in Britain
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220
การละครในฐานะการแสดงออกทางวัฒนธรรมของอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างการละครอังกฤษกับ
ประเด็นโต้แย้งด้านอุดมการณ์ วัฒนธรรมและศิลปะในอังกฤษ ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220
Theatre as a form of cultural expression in Britain. The relation of British theatre to key ideological,
cultural and aesthetic debates in the UK throughout the twentieth century.
อษ.334
กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
BS334
British and American Poetry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
วิชาสัมมนาที่มุ่งศึกษากวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั ในเชิ งลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
A seminar course offering an in-depth study of British and American poetry.

3 (3-0-6)
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อษ.335 การละครในสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
BS335
Theatre in the United States
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.230
การละครในฐานะที่เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการแสดงออกด้านวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริ กา ความสัมพันธ์
ระหว่างการละครอเมริ กนั กับประเด็นด้านอุดมการณ์ วัฒนธรรม และความงามในสหรัฐอเมริ กาตลอดช่วงศตรรษที่ 20
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS230
Theatre as a form of cultural expression in the United States. The relation of American theatre to key
ideological, cultural and aesthetic debates in the United States throughout the twentieth century.
อษ.343
ศิลปะอังกฤษและอเมริ กนั ยุคใหม่และร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
BS343
Modern and Contemporary British and American Arts
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อษ.340
กรอบแนวคิดทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ ในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถึงปั จจุบนั ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะบริ สุทธิ์ และสถาปั ตยกรรม
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS340
The political, social and cultural framework of the visual arts in Britain and the United States from the
1950s to the present day, including the relationship between fine art and architecture.
อษ.423
เพศสภาวะในวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS423
Gender in British and American Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
การนาเสนอภาพของหญิงและชายในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริ กนั ประเด็นเกี่ยวข้องกับเพศภาวะ
ได้แก่สิทธิ อานาจ การแสดงออกของบุคคล และความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศในยุคต่างๆ
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
The representation of women and men in British and American literature. Comparison of different
literary periods in terms of rights, power, self-expression, and alternative genders.
อษ.424
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณคดีองั กฤษ
BS424
Selected Topics in British Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220
สัมมนาประเด็นสาคัญในวรรณคดีองั กฤษในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220
A seminar course offering an in-depth study of key issues in British literature.

3 (3-0-6)
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อษ.425
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณคดีอเมริ กนั
BS425
Selected Topics in American Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.230
สัมมนาประเด็นสาคัญในวรรณคดีอเมริ กนั ในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS230
A seminar course offering an in-depth study of key issues in American literature.

3 (3-0-6)

อษ.434
หัวข้อเฉพาะด้านวรรณกรรมร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
BS434
Selected Topics in Contemporary Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมร่ วมสมัย รู ปแบบต่างๆ ของงานวรรณกรรม หรื อ
เกี่ยวกับผูเ้ ขียนในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
A seminar course offering an in-depth study of key issues in contemporary literature.
อษ.444
หัวข้อเฉพาะด้านศิลปะ
BS444
Selected Topics in Art
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.340
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS340
A seminar course offering an in-depth study of key issues in the arts.

3 (3-0-6)

สายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
อษ.353
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
BS353
Introduction to Cultural Studies
วัฒนธรรมในแขนงวิชาการต่างๆ และการก่อตั้งศาสตร์ วฒั นธรรมศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
กาหนดแนวคิดเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ทฤษฎีบรรทัดฐาน ทฤษฎีหน้าที่และทฤษฎี (หลัง) โครงสร้าง
Culture in different academic disciplines and the emergence of Cultural Studies as a scholarly fields.
Introduction to normative, functional and (post)structural conceptualisations of culture.
อษ.354
ภาพยนตร์ และสังคมอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS354
American Film and Society
ภาพยนตร์ ในฐานะงานศิลปะและสื่ อเพื่อทาความเข้าใจสังคมอเมริ กนั ให้ดียงิ่ ขึ้น เครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ภาพยนตร์ และระเบียบวิธีที่จะนาการวิเคราะห์น้ นั มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสังคมอเมริ กนั
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Film as an art form as well as a medium to better understand American society. Basic tools of critical
film analysis and methods for applying that analysis to a study of American society.
อษ.355
BS355

ประวัติศาสตร์สังคมและแรงงานของสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
Social and Labour History of the United States
ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ยคุ หลังสงครามกลางเมืองถึงต้นศตวรรษที่ 21 ความพยายามต่อสู ้ของ
กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและองค์กรชนชั้นแรงงานต่างๆ
History of the United States from the period that followed the American Civil War to the beginning
of the twenty first century. Struggles of political movements and working class organizations.
อษ.363
BS363

วัฒนธรรมประชานิยมในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
Popular Culture in Britain and the United States
อิทธิ พลของวัฒนธรรมประชานิยมต่อความคิดและพฤติกรรมในสังคมอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 ถึงปั จจุบนั ต้นกาเนิดของวัฒนธรรมประชานิยม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับ
บรรยากาศทางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนั้น
Influence of popular culture upon the thought and behavior of societies in both Britain and the
United States from the nineteenth century to the present. Emergence of popular culture and its relation to the
changing social and political climates of the eras under discussion.
อษ.364
BS364

ภาพยนตร์และสังคมอังกฤษ
3 (3-0-6)
British Cinema and Society
ภาพยนตร์ ที่คดั สรรมาในช่วงทศวรรษ 1930 ถึงปั จจุบนั บทบาทของภาพยนตร์ องั กฤษที่มีต่อการ
กาหนด และสร้างอัตลักษณ์ของชาติองั กฤษ
Selected British films from the 1930s to the present; the role British cinema has played in helping to
define, mythicize and disseminate British national identity.
อษ.365
BS365

การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
Immigration in the United States
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอเมริ กนั กระแสหลักกับวัฒนธรรมของกลุ่มผูอ้ พยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ผลกระทบของการอพยพเข้าและอพยพออกจากสังคมอเมริ กนั ผลกระทบของการอพยพที่มีต่อสังคมอเมริ กนั
Interaction between the dominant American culture and the incoming immigrant cultures, with an
emphasis on the Push and Pull factors and the impact of immigration on American society.
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มคอ.2
อษ.453
BS453

ภาพลักษณ์ของเอเชียในสื่ อตะวันตก
3 (3-0-6)
Images of Asia in Western Media
การรับรู ้ของชาวตะวันตกต่อทวีปเอเชียและชาวเอเชียผ่านสื่ อต่างๆ รวมถึงการแสดงออกผ่านทางตัวบท
และภาพ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของแนวคิดบุรพทิศนิยมและความไม่พอใจต่อแนวคิดนี้
Western perceptions of Asia(ns) through different media, including textual and visual forms of
representations. Historical trajectories of Orientalism and its discontent.
อษ.454
BS454

เชื้อชาติและอัตลักษณ์ดา้ นชนชั้นในอังกฤษ
3 (3-0-6)
Race and Class Identities in Britain
ประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและชนชั้นที่มีผลต่อทัศนคติต่อสังคมและการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมในอังกฤษ
Effect of race and class issues on social attitudes and cultural expression in the United Kingdom
อษ.455
หัวข้อเฉพาะด้านวัฒนธรรมศึกษา
BS455
Selected Topics in Cultural Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.354 หรื อ อษ.355
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศึกษาในเชิ งลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS354 or BS355
A seminar course offering an in-depth study of key issues in cultural studies

3 (3-0-6)

อษ.463 ประวัติศาสตร์ ของแอฟริ กนั อเมริ กนั และความเคลื่อนไหวด้านสิ ทธิ พลเมือง
3 (3-0-6)
BS463
African-American History and the Civil Rights Movement
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.260 และ อษ.261
ประวัติศาสตร์ ของชาวแอฟริ กนั อเมริ กนั เริ่ มต้นตั้งแต่ยคุ ทาส เน้นยุคเรี ยกร้องสิ ทธิ พลเมืองช่วงทศวรรษ
1950 และ 1960
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS260 and BS261
A history of the African American experience beginning with slavery but placing particular emphasis
upon the civil rights era of the 1950s and 1960s.
อษ.464 หัวข้อเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ องั กฤษ
BS464
Selected Topics in British History
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.250 และ อษ.251

3 (3-0-6)
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สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ องั กฤษในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS250 and BS251
A seminar course offering an in-depth study of key issues in British history
อษ.465 หัวข้อเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ อเมริ กา
BS465
Selected Topics in American History
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.260 และ อษ.261
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ อเมริ กาในเชิงลึก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS260 and BS261
A seminar course offering an in-depth study of key issues in American history

3 (3-0-6)

สายการเมืองและสั งคมศาสตร์
อษ 273
ความรู ้เบื้องต้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
3 (3-0-6)
BS273
Introduction to International Relations and Global Politics
มุมมองเชิงทฤษฏีดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประยุกต์ใช้ในการเมืองโลก
Major theoretical perspectives in international relations and their application to the analysis of global
politics.
อษ 274
BS274

นโยบายการต่างประเทศของอังกฤษ
3 (3-0-6)
British Foreign Policy
บุคคลสาคัญและโครงสร้างที่ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายต่างประเทศของอังกฤษ บทบาทของอังกฤษ
ในเวทีโลก จากมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ และมุมมองร่ วมสมัย
The key actors and structures shaping British foreign policy. Britain’s place in the world from
historical and contemporary vantage points.
อษ 275
BS275

นโยบายการต่างประเทศของอเมริ กา
3 (3-0-6)
American Foreign Policy
ประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ
โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รวมถึงการขึ้นเป็ นมหาอานาจช่วงสงครามเย็น และการเป็ นมหาอานาจ
ของอเมริ กนั ช่วงหลังสงครามเย็น
A history and analysis of foreign policies in the United States since America’s founding with an
emphasis on the post-World War II era, including the Cold War and the post-Cold War period of American
hegemony.
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อษ 373
BS373

จริ ยศาสตร์
3 (3-0-6)
Ethics
ภาพรวมเกี่ยวกับสาขาต่างๆของปรัชญาศีลธรรมเบื้องต้น (จริ ยศาสตร์บรรทัดฐาน อภิจริ ยศาสตร์ จริ ย
ศาสตร์ประยุกต์) หลักการทางปรัชญาที่ใช้สนับสนุนทฤษฏีจริ ยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาด้านจ
ริ ยศาสตร์ในชีวิตจริ ง
A broad overview of major areas of moral philosophy (normative ethics, metaethics, and applied
ethics). Deeper philosophical underpinnings of these theories and their application to real world ethical problems.
อษ.374
BS374

สหรัฐอเมริ กาและเอเชีย-แปซิฟิก
3 (3-0-6)
The United States and the Asia-Pacific
อิทธิพลของสหรัฐอเมริ กาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิกตั้งแต่สมัยสงครามเย็นที่ทาให้อเมริ กากลายเป็ น
มหาอานาจในภูมิภาค และแนวโน้ม ร่ วมสมัยเรื่ องแนวคิดภูมิภาคนิยมในด้านการทูต การวางนโยบาย การเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
The US involvement in the Asia-Pacific, outlining the historical trajectory that led to America’s
hegemonic role in the region and assessing contemporary trends of regionalism and regionalisation in the fields of
diplomacy, strategic studies, political economy and culture.
อษ.375
เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
3 (3-0-6)
BS375
The Economies of Britain and the United States
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.270, อษ.271 และ อษ.280
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษโดยเน้นที่ความคล้ายคลึงและความแตกต่างด้านเศรษฐศาสตร์
มหภาค เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในระบบเศรษฐกิจโลก
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270, BS271 and BS280
The economies of both the United States and Great Britain with an emphasis on macroeconomic
similarities and differences. The economies of the two nations in the context of the global economic system.
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเมือง
3 (3-0-6)
Introduction to Political Economy
ความสัมพันธ์ของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์แนวคิดเของนักคิดสาคัญทาง
เศรษฐศาสตร์ ต้ งั แต่อดัม สมิธ คาร์ ล มาร์ กซ์ ถึงจอห์น เมย์นาร์ ด เคน์ และเฟรดริ ก ฮาเยค ในเชิงลึก
อษ.383
BS383
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The relationship between politics and economics, including in depth analysis of the ideas of the great
economic thinkers from Adam Smith and Karl Marx to John Maynard Keynes and Friedrich Hayek.
อษ.384 อังกฤษและยุโรป
3 (3-0-6)
BS384
Britain and Europe
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.270
ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป โดยเน้นบทบาทและการมีส่วนร่ วมของสหราช
อาณาจักรในการรวมยุโรป และการออกจากสหภาพยุโรป
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270
Britain’s complicated relationship with Europe focusing on the UK’s role in and contribution to
European integration and the impact of the country’s decision to leave the European Union.
อษ.385
BS385

ทฤษฎีประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Democratic Theories
ความหมายของประชาธิ ปไตยในยุคใหม่ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบอบประชาธิ ปไตยใน
ฐานที่เป็ นระบอบการปกครองทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบตั ิ การวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจเชิงเปรี ยบเทียบ
The definition of democracy in the modern sense; analysis of strengths and weaknesses of democracy
as a political system in theory and practice.
อษ.473 โลกาภิวฒั น์
3 (3-0-6)
BS473
Globalisation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.270 และ อษ.280
ทฤษฎีหลักเรื่ องโลกาภิวฒั น์และการสารวจแง่มุมต่างๆด้านสังคมการเมือง และวัฒนธรรมของ
โลกาภิวฒั น์สมัยปัจจุบนั
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 and BS280
Major theories of globalization and a critical exploration of socio-political as well as cultural aspects
of contemporary globalization.
อษ.474 องค์กรการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
BS474
International Political Organisations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.270 และ อษ.280
บทบาทของสหภาพเหนือชาติต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ รวมถึงสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรระดับภูมิภาคอื่นๆ
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Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270 and BS280
The special role suprastate actors play in a globalized world, including in depth study of the United
Nations and associated organizations and regional associations
อษ.475
BS475

หัวข้อเฉพาะด้านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Social Science
สัมมนาประเด็นสาคัญในสายสังคมศาสตร์และการประยุกต์ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านสังคมศาสตร์มา
วิเคราะห์หวั ข้อต่างๆในเชิงลึก
A seminar course offering an in-depth study of key issues in the field of social sciences or the
application of social scientific methods to a specific subject
อษ.483 หัวข้อเฉพาะด้านการเมืองอังกฤษ
BS483
Selected Topics in British Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.270
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอังกฤษ
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS270
A seminar course offering an in-depth study of key issues in British politics

3 (3-0-6)

อษ.484 หัวข้อเฉพาะด้านการเมืองอเมริ กนั
3 (3-0-6)
BS484 Selected Topics in American Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.280
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริ กนั
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS280
A seminar course offering an in-depth study of key issues in American politics
วิชาเลือกเสรี
อษ.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสาร 1
3 (3-0-6)
BS206
Spanish for Communication 1
วิชาบังคับก่อน สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยศึกษาวิชาภาษาสเปนมาก่อน หรื อได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผบู ้ รรยาย
วิชานี้ไม่นบั หน่วยกิตให้สาหรับผูท้ ี่ศึกษาวิชาโทสเปนและละตินอเมริ กนั ศึกษา หรื อผูท้ ี่ศึกษาเป็ นวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาสเปนทัว่ ไปในระดับพื้นฐาน ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่ อสารภาษาสเปนใน
ชีวติ ประจาวัน
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Prerequisite: This course is provided for students who have no background knowledge in Spanish or are approved
by the instructor
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in Hispanic and
Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.
Fundamental Spanish with the emphasis on four communication skills of listening, speaking, reading,
and writing for daily-life communication.
อษ.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสาร 2
3 (3-0-6)
BS207
Spanish for Communication 2
วิชาบังคับก่อน สอบได้วชิ า อษ. 206
วิชานี้ไม่นบั หน่วยกิตให้สาหรับผูท้ ี่ศึกษาวิชาโทสเปนและละตินอเมริ กนั ศึกษา หรื อผูท้ ี่ศึกษาเป็ นวิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาสเปนทัว่ ไปในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสาร 1 ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และการสื่ อสารภาษาสเปนในชีวติ ประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
Prerequisite: Have earned credits of SP206
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in Hispanic and
Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.
Fundamental Spanish at a higher level with the emphasis on four communication skills of listening,
speaking, reading, and writing for daily-life communication.
อษ.306 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการระดับสู ง
3 (3-0-6)
BS306
Advanced Academic Reading and Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.101 และ อษ.111
ทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการในระดับสู งเพื่อเตรี ยมความพร้อมแก่นกั ศึกษาที่ตอ้ งการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and BS111
Advanced academic reading and writing skills preparing students for post-graduate research degrees.
อษ.316
BS316

ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Writing Skills
หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคและประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบต่างๆ รวมถึงกวี
นิพนธ์ เรื่ องสั้นและบทภาพยนตร์
Principles of Creative Writing; different techniques and genres including poetry, short stories and
screen plays
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อษ.317 การเขียนและการโน้มน้าวในบริ บทดิจิตลั
3 (3-0-6)
BS317
Writing and Persuasion in Digital Context
วิชาบังคับก่อน : อษ.101 และ อษ.111
ความสัมพันธ์ของงานเขียนกับเทคโนโลยีและวาทะศาสตร์ ผ่านการอ่าน วิเคราะห์และผลิตสื่ อผสม (ตัวบท
ภาพ และเสี ยง) ซึ่ งเป็ นลักษณะการสื่ อสารในยุคดิจิตลั ฝึ กฝนทักษะการอ่าน พูด ฟัง และเขียนผ่านทางการผลิตสื่ อผสม
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS101 and BS111
A hands-on exploration of how writing intersects with technology and rhetoric by reading, analyzing
and composing multimedia artifacts (text, image, and sound) that represent communication in digital context.
Practice reading, speaking, listening and writing skills through producing digital media
อษ.406
BS406

การแปลล่าม
3 (3-0-6)
Interpreting
หลักการและวิธีการแปลล่าม การฝึ กทักษะทางภาษาที่ใช้ในการแปลล่ามไทย-อังกฤษในบริ บทแวดล้อม

ต่างๆ
Principles and methods of interpretative translation. Practice of language skills involved in ThaiEnglish interpretative translation in various scenarios
อษ.407
กลวิธีทางวาทะศาสตร์ เพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3 (3-0-6)
BS407
Rhetorical Strategies for Effective Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อษ.220 และ อษ.230
การศึกษาวิธีและอิทธิ พลของการจูงใจที่มีต่อการรับรู ้และพฤติกรรมของบุคคล มิติต่างๆ ของวาทะ
ศาสตร์ ในการสื่ อสารด้วยการพูดและการเขียนในสาขาต่างๆ ได้แก่ ธุ รกิจ การเมือง สื่ อหรื อกฎหมาย
Pre-requisite(s): Have earned credits of BS220 and BS230
Examining how persuasion functions and influences perception and behavior. Different dimensions of
rhetoric in oral and written communication across a variety of fields, namely business, politics, media, or law.
อษ.497
BS497

การค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)
Independent Studies
การค้นคว้าอิสระรายบุคคลภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาในหัวข้อที่สนใจในสาขาอังกฤษอเมริ กนั ศึกษา
Supervised individual research projects in an area of choice within British and American studie
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
การฝึ กงานในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรธุ รกิจและหน่วยงานราชการในรายวิชา อษ.390 การฝึ กงาน เป็ น
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการนาความรู ้และทฤษฎีที่ได้เรี ยนด้านอังกฤษ และอเมริ กนั ศึกษา มาประยุกต์ใช้
ในการทางาน พร้อมกับฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน ในสาขาอาชี พต่างๆ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
สัมผัสกับสังคมของการทางาน และสร้ างเสริ ม ทักษะทางอารมณ์ และทางสังคม การนิ เทศนักศึกษาฝึ กงานจึง
เป็ นการติดตามและวัดผลความก้าวหน้าของ นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับทราบแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง จากอาจารย์นิเทศและ ผูด้ ู แ ลการฝึ กงานของนัก ศึ ก ษาในหน่ วยงานนั้น ๆ ทั้ง นี้ นัก ศึ ก ษาต้อ ง
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 135 ชัว่ โมง อย่างต่อเนื่อง
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) สามารถใช้ความรู ้ความสามารถในสาขาอังกฤษ อเมริ กนั ศึกษาในการทางาน
2) มีประสบการณ์ ในการทางานโดยใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิ บตั ิงานในสถานการณ์ จริ ง เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมในการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
3) มีวนิ ยั จริ ยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั ิงานในอาชีพต่างๆ
4) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ของชั้นปี ที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
135 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรื องานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
อษ.499 การศึกษาอิสระ
ศึกษาและวิเคราะห์หวั ข้อที่เกี่ยวกับอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาตามความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยได้รับความ
เห็นชอบและอยูใ่ นความดูแลและให้คาแนะนาจากอาจารย์ผสู ้ อน
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู ้มีองค์ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้วยตนเอง มี จริ ยธรรมทาง
วิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
ปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษาเตรี ยมหัวข้อที่สนใจจะศึกษาและปรึ กษาขอคาแนะนาจากอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อ
ปรับปรุ งความเหมาะสมของหัวข้อ
2) อาจารย์ผสู ้ อนนัดพบนัดพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้
คาปรึ กษา
3) นักศึกษาเก็บข้อมูลและทารายงานวิจยั ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลเค้าโครงหัวข้อที่จะศึกษา
2) ประเมินผลการนาเสนอรายงานการศึกษาและตัวเล่มรายงานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ
ของผลงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2561
ข้อ35-48
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่าระดับ
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีการประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ดังนี้
1) คุณธรรม จริ ยธรรม
2) ความรู ้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสาเร็ จการศึกษาเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน การปรับปรุ งหลักสู ตร โดยดาเนินการต่อไปนี้
1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3) สารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 132 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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