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   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คณะ / ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ    Bachelor of Arts Program in English 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ)  

อกัษรยอ่ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)   

ภาษาองักฤษ    Bachelor of Arts (English) 

อกัษรยอ่ ภาษาองักฤษ B.A. (English) 

3. วชิาเอก  ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี   

5.2  ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3  การรับเข้าศึกษา      

 รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 

    รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ ท่ีสามารถพดู อ่าน เขียนภาษาไทยได ้

เป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น     

   สถาบนัจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

   ความร่วมมือกบัสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  ..................................... 

   ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ............................................................... 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา      

                            ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

   ปริญญามากกวา่  1  สาขาวชิา 

   ปริญญาร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  

         หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  ...........  ปีการศึกษา  ..................... 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

        หลกัสูตรใชบ้งัคบั  ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  2555 

 ท่ีประชุม ทปม. (ท่ีปรึกษาสภามหาวทิยาลยั)  วาระท่ี  5.14 

        คร้ังท่ี  18/2555   เม่ือวนัท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2555 

 ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี  6/2555 

       วาระท่ี  5.5  เม่ือวนัท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

 สกอ. (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

       เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ..................... 

 สาํนกังานวชิาชีพ/องคก์รวชิาชีพ (ระบุองคก์ร) รับรอง/เห็นชอบหลกัสูตร 

      เม่ือวนัท่ี  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวา่จะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ. 2557 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1   อาชีพครูและนกัวชิาการ 

 8.2   อาชีพท่ีตอ้งใชท้กัษะภาษาองักฤษในการทาํงาน 

         8.2.1  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

         8.2.2  พนกังานฝ่ายต่างประเทศของธนาคาร 

  8.2.3  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน กองกรมของกระทรวงต่าง ๆ  ท่ีใชภ้าษาองักฤษ       

     8.2.4  เจา้หนา้ท่ีแผนกต่างๆ ของรัฐวสิาหกิจ 

  8.2.5  เลขานุการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีใชภ้าษาองักฤษขององคก์รเอกชน 

  8.2.6  พนกังานแปลเอกสาร 

  8.2.7  อาชีพอิสระ อาทิ นกัเขียน และนกัธุรกิจ 

 8.2.8  อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษ 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

(ศ./ รศ./ ผศ.) 

วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 
นางพชัรี 

พลาวงศ ์

รองศาสตราจารย ์ M.A.T 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาศาสตร์ 

Portland State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

1971 

2510 

2 นางรมณี 

กอวฒันา 

รองศาสตราจารย ์ อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2516 

2511 

3 นางวลัลภา    

เออร์วายน์ 

รองศาสตราจารย ์ M.A. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

Chapman College 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

1972 

2512 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอ่ืน ๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หวัหมาก และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

 

11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

       (การวเิคราะห์หลกัสูตร) 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

   ในปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลกมีแผนพฒันาทางเศรษฐกิจซ่ึงมีความสัมพนัธ์หลกักบัการพฒันา

การศึกษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือหลกัของประชาคมโลก การรู้เขารู้เรา เพื่อการประกอบ

ธุรกิจการคา้ การทาํความรู้จกัผูค้น การเขา้ถึงวิธีการและกลยุทธ์ในการประกอบการคา้ และธุรกิจต่าง ๆ 

ตอ้งอาศยัภาษาองักฤษซ่ึงเป็นส่ือสําคญัของส่ิงพิมพ์ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ทุกรูปแบบ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทางเศรษฐกิจ จึงจาํเป็นตอ้งปรับแผนการพฒันาความรู้ทางดา้น

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาการทางเศรษฐกิจ 
 

11.2   สถานการณ์ หรือพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

     สภาพสังคมของผูค้นทั้งซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออกมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคมและ

วฒันธรรมอยู่ตลอดเวลาและต่อเน่ือง และภาษาองักฤษยงัคงมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือสําคญัยิ่งของโลก

ปัจจุบนัในการศึกษาประวติัศาสตร์ของผูค้นซ่ึงได้แก่การตั้งถ่ินฐาน ลกัษณะการรวมกลุ่ม การใช้ภาษา 

รวมทั้งวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีนํามาสู่ความเจริญทางด้านอารยธรรมและความถดถอยของ

วฒันธรรม ลกัษณะของพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัและแนวโน้ม ในอนาคต ภาษาและ

วรรณคดีเป็นหลกัฐานและเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการส่ือให้เห็นการพฒันาการดงักล่าว จึงตอ้งมีการพฒันา

และปรับเปล่ียนหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดีให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและ

พฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศและของโลก 
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12.  ผลกระทบ/วเิคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกีย่วข้องกบั          

       พนัธกจิของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

   ผลกระทบจากสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของประเทศรวมทั้งสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมของประชาคมโลกมีผลกระทบอยา่งยิง่ต่อการพฒันาหลกัสูตร 

เพื่อการเรียนรู้ท่ีทนัต่อความเปล่ียนแปลงและเพื่อการเพิ่มพนูศกัยภาพและความแขง็แกร่งในการแข่งขนักบั

สถาบนั การศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการผลิตบณัฑิตทางการศึกษาใหมี้ความรอบรู้ และทกัษะ

การใชภ้าษาเพื่อการปฏิบติังานในดา้นวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยคุสมยัท่ี

เปล่ียนไป มีผลทาํใหม้หาวทิยาลยัตอ้งทบทวนหลกัสูตรเดิมและปรับเปล่ียนแนวทางในการจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ดงักล่าว และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาคมทั้ง

ภายในประเทศและประชาคมโลกและตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาปณิธาน และความเป็นมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง โดยการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รียนจาํนวนมาก มีความหลากหลายของหลกัสูตร 

เพื่อผูเ้รียนหลากหลายอาชีพท่ีอยูใ่นวยั และฐานะต่าง ๆ กนั มีสภาพทางสังคมต่างกนั และใหก้ารดาํเนินการ

ของหลกัสูตรและการเรียนการสอนมีการจดัการท่ียดืหยุน่แต่มีความหลากหลายและเป็นสากล มุ่งเนน้การ

กระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาส เพื่อการพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพกอปรดว้ยความรู้คู่คุณธรรมและ

มีจิตสาํนึกเพื่อการพฒันาและรับใชส้ังคมทุกระดบัชั้นต่อไป 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั/สถาบัน   

13.1   รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยมหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

               INT 1005 MTH 1003 STA 1003 AGR 1003 **BIO 1001  

CMS 1003 GLY 1003 MET 1003 *PHY 1001 SCI 1003  

ART 1003 MSA 1003 HIS 1001 HIS 1002 HIS 1201  

LIS 1001 PHI 1003 GAS 1001 GAS 2601 GAS 2611  

GAS 2701 GAS 2711 GAS 2721 GAS 2802 GAS 2803 

GAS 3601 GAS 3801 GAS 3504 GAS 4804 GAS 4605  

GAS 2801 HED 1101 LAW 1004 POL 1100 ECO 1003  

PSY 1001 SOC 1003 THA 1001 THA 1002 
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13.2   รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้มหาวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน                     

           ศึกษาทัว่ไป  ไดแ้ก่  กระบวนวชิาดงัต่อไปน้ี       

ENG 1001 (EN 101)  ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐาน และศพัทจ์าํเป็นในชีวิตประจาํวนั   

ENG 1002 (EN 102)  ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป   

ENG 2001 (EN 201)  การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

ENG 2002 (EN 202)  การอ่านตีความภาษาองักฤษ  

                 ENS 3101 (EN324)   ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์        เป็นวชิาแกนบงัคบัของนกั 

ENS 4101 (EN 429)  ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์        ศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ 

   ENS 3102 (EN 325)  ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์      - เป็นวชิาบงัคบัศึกษาทัว่ไปของ  

      นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

13.3   การบริหารการจัดการ 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระบบการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการนักศึกษาทุกคณะและทุก

สาขาวชิาสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีภาควิชาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ี

จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั คณะและสาขาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยูแ่ละไม่ซํ้ าซ้อนกบัวิชาศึกษา

ทัว่ไป วชิาเอก หรือวชิาโทท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.    ปรัชญา  ความสําคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1   ปรัชญาของหลกัสูตร   

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความรู้ และทกัษะใน           

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพและเป็นส่ือในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจใน

วทิยาการศิลปวฒันธรรม และสังคมในโลกปัจจุบนั    

1.2   ความสําคัญของหลกัสูตร 

   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษ มีความสําคญัในการเพิ่มพูนทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัทัว่โลก เพื่อประสิทธิผลในการคมนาคม ธุรกิจการคา้ และการศึกษา

และเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งประชาคมโลก 

1.3   เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร   

  เพื่อปรับปรุงให้เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1.4   วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1.4.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองของมนุษยศาสตร์และโลกในระดบัความรู้

ทัว่ไปจากศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั 

 1.4.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนรู้

วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน (รวมทั้ งวรรณคดีอ่ืน ๆ ท่ีเขียนหรือแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) และภาษาศาสตร์  

1.4.3 เพื่อเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษเพียงพอสาํหรับการศึกษาใน

ระดบัสูงต่อไป 

1.4.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตวัและในภาครัฐและเอกชนได ้
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2.   แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน   

ตามเกณฑท่ี์ สกอ. กาํหนด 

พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย

มีพื้นฐานของสังคมและ

วฒันธรรมไทยและเป็น

หลกัสูตรท่ีมีรูปแบบสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรสากล 

ตัวบ่งช้ี 

1. แผนการปรับปรุงและการ  

    ประเมินหลกัสูตร 

2. การประเมินหลกัสูตร 

3. หลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้ 

หลกัฐาน 

- รายงานการประชุม 

- รายงานผลการประเมิน  

   หลกัสูตรและขอ้เสนอแนะ 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตัวบ่งช้ี 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 

    กบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ   

    การศึกษาการเปล่ียนแปลง            

    ทางสังคมและวฒันธรรม 

ศึกษาจากสถิติขอ้มูลและผล

วจิยัการเปล่ียนแปลงการศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษา ความ

ตอ้งการของสังคมและตลาด

งานในส่วนท่ีเก่ียวกบัความรู้

และทกัษะของบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 

1. การประเมินการใชห้ลกัสูตร 

   ของบณัฑิต ผูบ้งัคบับญัชาและ   

   หน่วยงาน 

2. การศึกษาความพึงพอใจของ 

    ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

3. ประเมินผลหลกัสูตรจาก 

    หน่วยงานภายในและภายนอก 

 หลกัฐาน 

- รายงานการประชุมกบั   

   หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รายงานผลการสาํรวจต่าง ๆ      

   และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก 

   หน่วยงาน และบุคลากรท่ี  

   เก่ียวขอ้ง 

- รายงานการประชุม และการ  

   ประสานงานกบัหน่วยงาน  

   ภายในและภายนอก 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตัวบ่งช้ี 

3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียน                

    การสอนซ่ึงไดแ้ก่วธีิการสอนและ 

    ส่ือการสอนใหมี้คุณภาพและ   

    เหมาะสมตรงตามเป้าหมายของ  

    หลกัสูตร 

วเิคราะห์รายละเอียดเน้ือหาของ

รายวชิา เพื่อปรับปรุงเน้ือหา 

แผนการสอน ส่ือท่ีใชใ้นการ

สอน รวมทั้งวธีิการวดัผลและ

ประเมินผล 

ตัวบ่งช้ี 

1. จาํนวนคร้ังในการจดัอบรม 

    พฒันาความรู้ดา้นการเรียนการ 

    สอนและการวดัผล 

2. การใหค้วามรู้ดา้นการใชส่ื้อ 

    การสอนท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

หลกัฐาน 

-  รายงานการประชุม สัมมนา  

    และการฝึกอบรม 

-  การสาํรวจวชิาท่ีมีการ 

   ปรับปรุงเน้ือหา รวมทั้งการใช ้ 

   ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมและ 

   ทนัสมยั 

-  รายงานการประเมินผลและ 

    ขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษา 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตัวบ่งช้ี 

4. พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เรียนการสอนและวจิยัเพื่อเพิ่มพนู

ความรู้และรู้ทนักบัการเปล่ียน 

แปลงทางวชิาการ และเพิ่มพนู

ประสบการณ์ใหม้ากข้ึนและมี

ความหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม 

1. สนบัสนุนอาจารยใ์หไ้ดรั้บ  

   การเพิ่มพนูความรู้และ 

   ประสบการณ์โดยการจดั 

   ศึกษาดูงาน ประชุมอบรม  

   สัมมนาทั้งในระดบัชาติและ 

   นานาชาติ  

2 . สนบัสนุนแหล่งเงินทุน  

     เคร่ืองมือวิจยั และ             

     การตีพิมพง์านวิจยั  

    เพื่อเผยแพร่ต่อนกัวชิาการ 

    และสาธารณชน 

ตัวบ่งช้ี 

1. การสาํรวจความตอ้งการดา้น 

    วชิาการของอาจารย ์

2. จดัอุปกรณ์ / กิจกรรม /  

    โครงการท่ีช่วยสนบัสนุนให ้

     อาจารยมี์พฒันาการดา้นวชิาการ 

หลกัฐาน 

-  จาํนวนคร้ังในการจดัประชุม 

    และสัมมนาเชิงวชิาการ รวมทั้ง 

    การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

-   จาํนวนอาจารยท่ี์ไดไ้ปศึกษาดู 

    งานฝึกอบรมและสัมมนา 

-  จาํนวนเงินรายจ่าย 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน / ตัวบ่งช้ี 

  ตัวบ่งช้ี 

1. จดัอุปกรณ์ / กิจกรรม /  

   โครงการท่ีช่วยสนบัสนุนให ้

    อาจารยมี์โอกาสทาํงานวิจยั 

2. การจดัประชุมเพื่อเผยแพร่ 

    ผลงานวจิยั 

หลกัฐาน 

- จาํนวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพท์ั้ง 

   ในระดบัชาติและนานาชาติใน   

    แต่ละปี  

-  จาํนวนอาจารยท่ี์มีผลงานวิจยั 

-  จาํนวนเงินรายจ่าย 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวภิาค ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มี   ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

      มี                          ไม่มี 

2.    การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน  -  กนัยายน 

  ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน -  กุมภาพนัธ์ 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 5 และ

ขอ้ 6 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2552 ขอ้ 6  

(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

  นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนในแบบตลาดวชิา ท่ีไม่มีการบงัคบัเขา้ชั้น

เรียนและนกัศึกษาตอ้งหาความรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน  

2.4    กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษา  

  2.4.1  จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อแนะนาํการเรียนการสอน 

   2.4.2   มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษา โดยมีชัว่โมงใหค้าํปรึกษาตามท่ีประกาศไวท่ี้ภาควชิา 

   2.4.3   มีหน่วยแนะแนว 

   2.4.4   จดัทาํคู่มือแนะนาํการเรียน 
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2.5    แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเขา้ศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ ในระหวา่งปีการศึกษา 2555– 2559  

ช้ันปีที ่
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ชั้นปีท่ี 1 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 

ชั้นปีท่ี 2 - 1,400 1,470 1,540 1,610 

ชั้นปีท่ี 3 - - 980 1,029 1,078 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 686 720 

รวม 2,000 3,500 4,650 5,555 5,808 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 686 720 

หมายเหตุ  คาํนวณโดยถือวา่นกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษาถวัเฉล่ียปีละ 2,000 คน และนกัศึกษาสามารถ 

  สอบผา่นเขา้ศึกษาในชั้นท่ีสูงข้ึนประมาณร้อยละ 70 ของจาํนวนนกัศึกษาในปีหน่ึง  

2.6  งบประมาณตามแผน  

2.6.1 รายละเอยีดหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าตอบแทน 800,000 840,000 880,000 920,000 960,000 

ค่าใช้สอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าวสัดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 910,000 1,000,000 1,040,000 1,080,000 1,120,000 

2.6.2  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิต 

ค่าใชจ่้ายรายบุคคลในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบตลาดวชิา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเอง 

     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั  (E-learning) 

    แบบทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต 

                           อ่ืน ๆ  (ระบุ)………..       
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2.8   การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย   

  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอ้ 8 และขอ้ 9 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

 3.   หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1    หลกัสูตร  

  3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     144 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

             หมวดวชิา     จาํนวนหน่วยกิต         จาํนวนร้อยละ 

(1)  วชิาศึกษาทัว่ไป   42                29.17 

(2)  วชิาเอก    63                43.75 

(3)  วชิาโท    24                16.67 

(4)  หมวดวชิาเลือกเสรี   15                10.41 

   รวม              144                100 

รายวชิาในหมวดต่าง ๆ 

   * หมายถึงกระบวนวชิาท่ีเปิดใหม่ในหลกัสูตรน้ี 

 ** หมายถึงกระบวนวชิาท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขในหลกัสูตรน้ี 

 

 (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกติ 

        ประกอบดว้ยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and 

Morality) (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) และวชิาใน 5 กลุ่มต่อไปน้ี 

 

                     1)   กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3  หน่วยกติ  

       ให้เลือกเรียนวชิาในขอ้ ก) หรือ ข) 1 กระบวนวชิา 

 ก)  วชิาคณติศาสตร์               หน่วยกติ 

                          INT 1005 (IT 105) ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   3 

      MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    3 

      STA 1003 (ST 103) สถิติเบ้ืองตน้     3 

       หรือเลือกเรียนวชิาในหมวด INT, MTH, STA ท่ีนบัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปได ้  
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 ข) วชิาวทิยาศาสตร์              หน่วยกติ 

  ARG 1003 (AG 103) การเกษตรเบ้ืองตน้    3 

    **BIO 1001 (BI 103) ชีววทิยาเบ้ืองตน้     3 

  CMS 1003 (CM 103) เคมีเบ้ืองตน้     3 

  GLY 1003 (GY 103) ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้    3 

  MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้    3 

  *PHY 1001 (PH 103) ฟิสิกส์เบ้ืองตน้     3 

  SCI 1003 (SC 103) วทิยาศาสตร์พื้นฐาน    3 

               หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด  AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY  ท่ีนบัเป็น                           

วชิาศึกษาทัว่ไปได ้

2)    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกติ           หน่วยกติ 

 ART 1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์            เลือกเรียน 1  2 

  MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์           กระบวนวชิา  2  

  HIS 1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก            เลือกเรียน 1  3 

  HIS 1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก         กระบวนวชิา  3 

  HIS 1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย    3 

  LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  2 

  PHI 1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้     3 

  GAS / HED      …… พลศึกษา     2  

  ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาดา้นพลศึกษาในหมวด GAS หรือ HED ท่ีนบัเป็นวชิาพื้นฐาน

ได ้1 กระบวนวชิา 2 หน่วยกิต ดงัน้ี       

     หน่วยกติ 

               GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ    2 

  GAS 2601 (GS 251)  กรีฑา 1               2 

  GAS 2611 (GS 241)   วา่ยนํ้า 1              2    

  GAS 2701 (GS 271)   ฟุตบอล 1              2  

  GAS 2711 (GS 281)   บาสเกตบอล 1              2 

  GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1             2 

  GAS 2801 (SS 237)  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย            2 

  GAS 2802 (GS 231)   เกมเบด็เตล็ด                          2 

  GAS 2803 (GS 233)  กิจกรรมเขา้จงัหวะ             2  

  GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ               2      
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      หน่วยกติ 

  GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1              2 

  GAS 3801 (GS 343)   ศิลปะป้องกนัตวั     2  

  GAS 4605 (GS 448)  แบดมินตนั     2 

  GAS 4804 (GS 440)  โยคะ      2  

  HED 1101(HA 101/HE 101)   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวติ          2 

3)   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกติ               หน่วยกติ                    

 LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

   กฎหมายทัว่ไป      

  POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป        เลือกเรียน  3            

ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป             1 กระบวนวชิา   

PSY 1001 (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป                 

SOC 1003 (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้         3 

4)   กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกติ         หน่วยกติ 

 นกัศึกษาวชิาเอกภาษาองักฤษ ตอ้งเรียน            

 ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็น 3 

   ในชีวติประจาํวนั     

  ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป  3 

  ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาองักฤษ   3 

  ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาองักฤษ   3 

5)    กลุ่มวชิาภาษาไทย 6 หน่วยกติ     หน่วยกติ  

THA 1001 (TH 101) ลกัษณะและการภาษาไทย  3 

  THA 1002 (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย   3 

(2)   หมวดวชิาเอก  

    โครงสร้าง / จาํนวนหน่วยกิต รวม     63  หน่วยกิต 

 2.1  วชิาเอกบงัคบั     30   หน่วยกิต  

2.2  วชิาเอกเลือก    33   หน่วยกิต 

2.1 วชิาเอกบังคับ   30 หน่วยกติ ได้แก่      หน่วยกติ 

  ENG 2101 (EN 203) การออกเสียงภาษาองักฤษ   3 

  ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้ 3 

  ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ 3 
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      หน่วยกติ 

  ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ   3 

  ENG 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและ  

     วรรณคดีอเมริกนั    3 

  ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี  3 

  ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 3 

  ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์  3 

  ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ 3 

  ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา   3 

2.2  วชิาเอกเลอืก 33 หน่วยกติ 

               นกัศึกษาวชิาเอกภาษาองักฤษทุกคนตอ้งเลือกเรียนกระบวนวชิาต่าง ๆ จาํนวน  33  หน่วยกิต   

แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000 – 4999 ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต โดยเนน้หนกัในหมวดใด

หมวดหน่ึงตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

  2.2.1  วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษทัว่ไป  33  หน่วยกติ 

   (1)  ใหน้กัศึกษาเรียนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนในภาควชิาภาษาองักฤษและ

          ภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

                 หน่วยกติ 

  ENL 2002 (LI 210) ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้    3 

  ENL 2101 (LI 212) โครงสร้างภาษาองักฤษ    3 

           **ENL 3102 (LI 311) สัทวทิยา      3 

  ENL 3103 (LI 312) วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา   3 

  ENL 3104 (LI 313) ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์   3 

  ENL 3603 (LI 390) การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย 3 

  ENL 4603 (LI 499) การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ 3 

  (2)  เลือกเรียนวชิาในหมวดวิชาวรรณคดี ท่ีเปิดสอนในภาควชิาภาษาองักฤษและ

ภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต 

(3)  เลือกเรียนวชิาเฉพาะหมวดใดหมวดหน่ึงท่ีเปิดสอนในภาควชิาภาษาองักฤษและ   

ภาษาศาสตร์ดงัต่อไปน้ีคือ  หมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวิชาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หมวดวิชาวรรณคดี 

และหมวดวิชาภาษาศาสตร์ จาํนวน 21 หน่วยกิต  หรือ 

  (4)  เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวิชาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น  

หมวดวิชาวรรณคดี หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกนัจาํนวน 21 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ นกัศึกษาวชิาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไปตอ้งเรียนวชิาบงัคบัในขอ้ (1) กบัขอ้ (2)  

  และเลือกเรียนวชิาในขอ้ (3) หรือ ขอ้ (4) 

  2.2.2 วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษเฉพาะด้าน  33 หน่วยกติ  

  (1) วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต               หน่วยกติ 

  ENS 3201 (EN 320) ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน     เลือก 1    3 

  ENS 3202 (EN 321) ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน         กระบวนวชิา    3 

  ENS 3101 (EN 324) ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์      3 

  ENS 3102 (EN 325) ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์     3 

  ENS 3103 (EN 326) ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ          เลือก 1    3 

  ENS 3104 (EN 327) ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์           กระบวนวชิา    3 

  ENS 3105 (EN 328) ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์        3 

  ENS 3106 (EN 329) ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์      3 

           **ENS 3403 (EN 323) ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์      3 

  ENS 4203 (EN 421) ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์      3 

  (2) วชิาเลือก 21 หน่วยกิต 

               เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นในระดบั 3000-4999 จาํนวน 7 วชิา 

  2.2.3 วชิาเอกเลอืกวรรณคดี 33 หน่วยกติ 

(1) เลือกเรียนวชิาในหมวดวิชาวรรณคดีท่ีเปิดสอนในภาควชิาภาษาองักฤษและ

ภาษาศาสตร์จาํนวน 24 หน่วยกิต 

(2) เลือกเรียนวชิาในหมวดอ่ืนหรือหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอนในภาควชิาภาษาองักฤษ

และภาษาศาสตร์จาํนวน 9 หน่วยกิต แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000-4999 

  2.2.4 วชิาเอกเลอืกภาษาศาสตร์  33  หน่วยกติ  

  (1) วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต                       หน่วยกติ 

  ENL 2002 (LI 210) ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้       3 

  ENL 2003 (LI 211) ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทัวิทยาภาษาองักฤษ  3 

 ENL 3103 (LI 312) วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา      3 

  ENL 3104 (LI 313) ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์      3 

(2) เลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป และภาษาศาสตร์ประยกุต ์                        

รวม 21 หน่วยกิต ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000 – 4999 ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

(3)   หมวดวชิาโท 24   หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ ากบัวชิาเอก หรือเลือกเรียน

วชิาโทในคณะอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงก็ได ้ ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 
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 (1)  สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

 (2)  สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ใหถื้อตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้นๆ และกรณี

ท่ีกฎเกณฑว์ชิาโทในคณะดงักล่าวมีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือก

เรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

 (3)  สาํหรับคณะท่ีไม่มีเกณฑว์ชิาโทเพื่อนกัศึกษาต่างคณะ ใหถื้อกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะ

มนุษยศาสตร์เป็นหลกั 

 (4)  กระบวนวชิาเลือกเรียนจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก    

และวิชาเลือกเสรี 

           รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการเรียนวชิาโทใด ๆ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

 

(4)   หมวดวชิาเลอืกเสรี  15 หน่วยกติ  

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2)  ขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

1)  นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ี 

ไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

หากเรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียงกระบวนวชิาเดียว 

2)  RAM 3000 สหกิจศึกษา      9(0-40-10) 

    นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000 สหกิจศึกษา จาํนวน 9 หน่วยกิต  แทนหมวดวชิา

เลือกเสรี และเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ี

เรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

(2)   หลกัสูตรวชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และภาษาองักฤษเฉพาะด้าน  

      โครงสร้าง/จาํนวนหน่วยกิต รวม     24  หน่วยกิต 

   2.1  วชิาโทบงัคบั     12 หน่วยกิต 

   2.2  วชิาโทเลือก      12 หน่วยกิต 

    รายละเอียดของหลกัสูตรวชิาโท 

 

 1) วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป      24 หน่วยกติ 

     -  วชิาโทบงัคบั        12  หน่วยกิต 

 นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืน ๆ ท่ีเรียนภาษาองักฤษต่อเน่ืองกนั 4 กระบวนวิชาเป็นวชิา

ศึกษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งเลือก ENG 2001 (EN 201) และ ENG 2002     

(EN 202) 

 ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาองักฤษ     3 หน่วยกิต 

 ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาองักฤษ     3 หน่วยกิต 
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 ENG 2101 (EN 203) การออกเสียงภาษาองักฤษ     3 หน่วยกิต 

 ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ   3 หน่วยกิต

 ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ     3 หน่วยกิต 

 ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ   3 หน่วยกิต 

 ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์    3 หน่วยกิต 

 ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษ      3 หน่วยกิต 

ในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้  เลือก 1    

 ENG 3201 (EN 309) การฟังภาษาองักฤษเพื่อ       กระบวนวชิา   3 หน่วยกิต 

    ความเขา้ใจ 1 

 ENG 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี             เลือก 1  3 หน่วยกิต 

    องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั               กระบวนวชิา 

 ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา       3 หน่วยกิต 

 

   -   วชิาโทเลือก         12 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไปและหมวดวชิา

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น ยกเวน้ ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001 และ ENG 2002 โดยเลือกเรียน

กระบวนวชิาในหมวดเดียวกนัหรือสองหมวดรวมกนัก็ได ้แต่ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิาในวชิาโท

บงัคบัแลว้ ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000 – 4999 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 

2) วชิาโทวรรณคดี       24 หน่วยกติ 

    -  วชิาโทบงัคบั           3 หน่วยกิต 

 EN 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี       เลือก 1 

    องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั   กระบวนวชิา     3 หน่วยกิต

 EN 2901 (EN 291) เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐาน 

    ของวรรณคดี              3 หน่วยกิต 

  -   วชิาโทเลือก         21 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิาใด ๆ ในหมวดวชิาวรรณคดีอีก 7 กระบวนวชิา แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวน

วชิาในระดบั 3000 – 4999 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
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 3) วชิาโทภาษาศาสตร์       24 หน่วยกติ 

  -   วชิาโทบงัคบั         12 หน่วยกิต 

 ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา     3 หน่วยกิต 

 ENL 2003 (LI 211) ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยา   

    ภาษาองักฤษ       3 หน่วยกิต 

 ENL 3103 (LI 312) วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา     3 หน่วยกิต 

 ENL 3104 (LI 313) ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์     3 หน่วยกิต 

  -  วชิาโทเลือก         12 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ในหมวดวชิาภาษาศาสตร์ทัว่ไปและภาษาศาสตร์

ประยกุต ์แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดบั 3000 – 4999 ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

 

4) วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะด้าน      24 หน่วยกติ 

  -  วชิาโทบงัคบั         12 หน่วยกิต 

 แบ่งเป็น 3 แผน โดยนกัศึกษาสามารถเลือกไดแ้ผนเดียว 

(1) ภาษาองักฤษธุรกจิ 

 ENS 3103 (EN 326) ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ     3 หน่วยกิต 

 ENS 3201 (EN 320) ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน     3 หน่วยกิต 

 ENS 3202 (EN 321) ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน     3 หน่วยกิต 

 ENS 4201 (EN 411) ภาษาองักฤษในการสัมภาษณ์     3 หน่วยกิต 

 (2) ภาษาองักฤษเพือ่การแปล 

 ENS 3301 (EN 322) การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้     3 หน่วยกิต 

 ENS 4301 (EN 423) การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก   3 หน่วยกิต 

 ENS 4302 (EN 424)  การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

  ENS 4303 (EN 425) การแปลเร่ืองสั้นและ 

    นวนิยายภาษาองักฤษ  เลือก 1     3 หน่วยกิต 

   ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์และ        กระบวนวชิา 

    บทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ      3 หน่วยกิต 

 (3) ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

              ENS 3402 (EN 427)  ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว      3 หน่วยกิต 

             **ENS 3403 (EN 323)   ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์          เลือก 1     3 หน่วยกิต 

   *ENS 3404   ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1    กระบวนวชิา   3 หน่วยกิต 

             **ENS 4401 (EN 410)  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2     3 หน่วยกิต 
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ENS 4402 (EN 428) ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 

    เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย     3 หน่วยกิต 

  -  วชิาโทเลือก         12 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาอ่ืน ๆ ในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นอีก 4 กระบวนวชิา                

แต่ตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาโทบงัคบัท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 

 3.1.3  คําอธิบายความหมายของรหัสวชิา   (อยูใ่นภาคผนวก ก) 

 1. หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไปใชร้หสั    ENG X0XX – ENG X5XX 

 2. หมวดวชิาวรรณคดีใชร้หสั     ENG X6XX – ENG X9XX 

 3. หมวดวชิาภาษาศาสตร์ทัว่ไปใชร้หสั    ENL X0XX – ENL X4XX 

 4. หมวดวชิาภาษาศาสตร์ประยกุตใ์ชร้หสั    ENL X5XX – ENL X7XX 

 5. หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นใชร้หสั    ENS X1XX – ENS X4XX 

     หลกัท่ี 1-3  เป็นตวัอกัษร หมายถึง  รหสัวชิา 

     หลกัท่ี 4    เป็นตวัเลข หมายถึง  ระดบัปีการศึกษา 

    หลกัท่ี 5 เป็นตวัเลข หมายถึง  หมวดวชิา 

    หลกัท่ี 6-7 เป็นตวัเลข หมายถึง  อนัดบัในหมวดเดียวกนั 

 

 3.1.4  รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 

1) หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

  - ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                 หน่วยกิต

 ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3 

    (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)  

ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป    3 

   (English Sentences and Vocabulary in General Use)  

ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาองักฤษ     3 

   (English Reading for Comprehension) 

ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาองักฤษ     3 

   (English Interpretative Reading) 
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- ภาษาองักฤษในการพูด           หน่วยกิต 

ENG 2101(EN 203) การออกเสียงภาษาองักฤษ     3 

   (English Pronunciation) 

ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้   3 

(Controlled Conversation) 

ENG 3101 (EN 303) การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ ๆ ไป    3 

(General Conversation in English) 

          **ENG 4101 (EN 304)  การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ   3 

(Formal Discussion and Speech in English) 

- ภาษาองักฤษในการฟัง           หน่วยกิต 

ENG 3201 (EN 309) การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 1    3 

(English Listening for Comprehension 1)  

ENG 4201 (EN 407) การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2    3 

(English Listening for Comprehension 2)         

- ภาษาองักฤษในการอ่าน           หน่วยกิต 

ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์    3 

(English Reading for Analysis) 

ENG 4301 (EN 307) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความซาบซ้ึง    3 

(English Reading for Appreciation) 

- ภาษาองักฤษในการเขียน          หน่วยกิต 

ENG 2401(EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ   3 

(English Sentences and Short Paragraphs) 

ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ      3 

(English Paragraph Writing) 

ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ   3 

(English Essay and Summary Writing)  

ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ  3 

(Feature and Letter Writing in English) 

ENG 4402 (EN 422) การเขียนภาษาองักฤษแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้   3 

(Introduction to English Creative Writing) 
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 2) หมวดวชิาวรรณคดี  

  - วรรณคดีองักฤษและอเมริกันโดยแบ่งตามประเภท              หน่วยกิต 

ENG 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 3 

(Introduction to English and American Literatures)       

ENG 3601 (EN 250) ร้อยแกว้องักฤษและอเมริกนัประเภทพรรณนาและบรรยาย  3 

(Descriptive and Narrative Prose) 

ENG 3602 (EN 352) กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั      3 

(English and American Poetry) 

ENG 3603 (EN 355) เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั     3 

(English and American Short Stories) 

ENG 3604 (EN 357) นวนิยายองักฤษและอเมริกนั       3 

(English and American Novels) 

 ENG 3605 (EN 358)        ละครองักฤษและอเมริกนั     3 

    (English and American Drama) 

  - วรรณคดีองักฤษ           หน่วยกิต 

ENG 3701 (EN 330) วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง   3 

   (Anlgo-Saxon and Medieval Literatures) 

ENG 3702 (EN 331) วรรณคดีอลิซาบีธนั      3 

   (Elizabethan Literature) 

ENG 3703 (EN 338) วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 17     3 

(Seventeenth Century English Literature) 

ENG 3704 (EN 339) วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 18    3 

(Eighteenth English Literature)  

ENG 3705 (EN 341) วรรณคดีองักฤษสมยัโรแมนติก     3 

(Romantic English Literature) 

ENG 3706 (EN 342) วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยัเอด็เวอร์เดียน   3 

(Victorian and Edwardian Literatures) 

ENG 4701 (EN 442) วรรณคดีองักฤษสมยัใหม ่     3 

   (Modern English Literature) 

ENG 4702 (EN 443) วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั      3 

   (Contemporary English Literature) 
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                   หน่วยกิต 

ENG 4712 (EN 444) บทละครของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์     3 

(William Shakespeare’s Plays) 

  -วรรณคดีอเมริกัน           หน่วยกิต 

ENG 3801 (EN 370) วรรณคดีอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยัก่อสร้างประเทศ  3 

(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period) 

ENG 3802 (EN 371) วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก     3 

(American Literature in the Romantic Period) 

ENG 3803 (EN 372) วรรณคดีอเมริกนัสมยัสัจนิยมและธรรมชาตินิยม   3 

(American Literature in the Age of Realism and Naturalism) 

ENG 4804 (EN 470) วรรณคดีอเมริกนัสมยัใหม่     3 

   (Modern American Literature) 

ENG 4805 (EN 473) วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั     3 

   (Contemporary American Literature) 

ENG 4812 (EN 478) นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั      3 

(American Women Authors) 

**ENG 4814 (EN 482) วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้      3 

(African-American Literature) 

  -วรรณคดีโลก            หน่วยกิต 

ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี     3 

(Mythological Background in Literature) 

ENG 3901 (EN 391) วรรณกรรมสาํหรับเด็ก      3 

(Children Literature) 

ENG 3902 (EN 392) วรรณคดียโุรป       3 

(European Literature) 

ENG 4901 (EN 395) วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล    3 

(Selected Works of Nobel Prize Authors) 

ENG 4902  (EN 491) วรรณคดีวิจารณ์       3 

   (Literary Criticism) 

ENG 4904 (EN 494) วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา     3 

(Literary Works with Emphasis on Religious Attitudes) 
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 3) หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 

  - ภาษาศาสตร์ทัว่ไป                หน่วยกิต 

ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา     3 

(Introduction to Language) 

ENL 2002 (LI 210) ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้      3 

(Introduction to Linguistics) 

ENL 2003 (LI 211) ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ  3 

(Introduction to English Phonetics and Phonology) 

ENL 2101 (LI 212) โครงสร้างภาษาองักฤษ      3 

(The Structure of English) 

ENL 3101 (LI 310)  สัทศาสตร์ทัว่ไป       3 

(General Phonetics) 

         **ENL 3102 (LI 311) สัทวทิยา        3 

(Phonology) 

ENL 3103 (LI 312) วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา     3 

(English Syntax) 

ENL 3104 (LI 313) ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์     3 

(Introduction to Semantics) 

ENL 3105 (LI 315) ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ      3 

(The Dialects of English) 

ENL 4101 (LI 411) ประวติัภาษาศาสตร์      3 

(History of Linguistics) 

ENL 4103 (LI 413) ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้     3 

(Introduction to Historical Linguistics)              

ENL 4104 (LI 414) ประวติัภาษาองักฤษ      3 

(History of the English Language) 

ENL 4105 (LI 418) หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั   3 

(Current Issues in Linguistics) 
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  - ภาษาศาสตร์ประยุกต์           หน่วยกิต 

ENL 3501 (LI 380) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยกุต ์   3 

(Introduction to Applied Linguistics) 

ENL 3502 (LI 384) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์สังคม    3 

(Introduction to Sociolinguistics) 

ENL 3601 (LI 385) วาทกรรมวิเคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา    3 

    (Discourse Analysis and Strategies) 

ENL 3503 (LI 387) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์จิตวทิยา   3 

(Introduction to Psycholinguistics) 

ENL 3504 (LI 388) ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา    3 

(Applied Linguistics in Language Learning) 

ENL 3602 (LI 389) ภาษาสัมพนัธ์ศึกษา      3 

(Interlanguage Studies) 

ENL 3603 (LI 390) การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย    3 

(Contrastive Analysis of English and Thai) 

ENL 3701 (LI 395) ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1    3 

(Linguistics and Reading English 1) 

         **ENL 3702 (LI 397) ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ     3 

(Linguistics and Writing English)   

ENL 3604 (LI 398) ปัญหาการใชค้าํและรูปแบบประโยคภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาไทย 3 

  (Problems of Words Usage and Sentence Patterns in English for Thai Students) 

ENL 4601 (LI 485) การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ   3 

(Error Analysis of English Usage 

**ENL 4602 (LI 486) วจันปฏิบติัศาสตร์        3 

(Pragmatics)    

ENL 4701(LI 495) ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ  2      3 

(Linguistics and Reading English 2) 

ENL 4603 (LI 499) การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ   3 

(Miscue Analysis in Reading English) 
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 4) หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

  - ภาษาองักฤษในสาขาวชิาการต่าง ๆ         หน่วยกิต  

ENS 3101(EN 324) ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์     3 

(English in the Field of Science) 

ENS 3102 (EN 325) ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์    3 

(English in the Field of Economics) 

ENS 3103 (EN 326) ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ     3 

(English in the Field of Business Administration) 

ENS 3104 (EN 327) ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์     3 

(English in the Field of Political Science) 

ENS 3105 (EN 328) ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์     3 

(English in the Field of Law)  

ENS 3106 (EN 329) ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์     3 

    (English in the Field of Education) 

ENS 3107 (EN 315) ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  3 

    (English for Healthcare Professionals) 

ENS 4101 (EN 429) ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์    3 

    (Advanced English in the Field of Science) 

 

  -ภาษาองักฤษธุรกจิ           หน่วยกิต 

ENS 3201 (EN 320) ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน     3 

(English in Job Application) 

ENS 3202 (EN 321) ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน     3 

(English in Office Work) 

ENS 4201 (EN 411) ภาษาองักฤษในการสัมภาษณ์     3 

(English in Interviewing)   

ENS 4202 (EN 420) ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ     3 

(Secretarial English) 

ENS 4203 (EN 421) ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์     3 

(Journalistic English) 
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-ภาษาองักฤษเพือ่การแปล          หน่วยกิต 

ENS 3301 (EN 322) การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้     3 

    (Introduction to Translation from English)  

ENS 4301 (EN 423) การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก   3 

    (Children’s English Literary Work Translation) 

ENS 4302 (EN 424) การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ    3 

    (English News and Feature Translation)  

ENS 4303 (EN 425) การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ    3 

    (English Short Story and Novel Translation)  

ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ  3 

    (English Movies and Television Script Translation) 

 

  -ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเที่ยว          หน่วยกิต 

ENS 3401 (EN 319) ภาษาองักฤษเพื่อโรงแรม      3 

    (English for Hotel) 

ENS 3402 (EN 427) ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว    3 

    (English for Tourism Promotion)  

          **ENS 3403 (EN 323)  ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์     3 

    (English for Guide ) 

            *ENS 3404  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1      3 

    (English for Tourism 1)       

         **ENS 4401 (EN 410)  ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2      3 

    (English for Tourism 2)       

ENS 4402 (EN 428) ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย 3 

    (English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture) 

 *ENS 4403  ภาษาองักฤษในธุรกิจสปา     3 

    (English for Spa Business) 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 

HIS  1001 (HI 101) อารยธรรมตะวนัตก      เลือกเรียน   3 หน่วยกิต 

HIS  1002 (HI 102) อารยธรรมตะวนัออก    1 กระบวนวชิา 

LIS  1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้   2 หน่วยกิต 

PHI  1003 (PY 103) ปรัชญาเบ้ืองตน้      3 หน่วยกิต 

RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม (วชิาบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต)            (3) หน่วยกิต 

SOC  1003 (SO 103) สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้   3 หน่วยกิต 

THA 1001 (TH101) ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย    3 หน่วยกิต 

ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและ    3 หน่วยกิต 

ศพัทจ์าํเป็นในชีวิตประจาํวนั      

             รวม      17 หน่วยกิต 

 

ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่2 

ART 1003 (AR 103) ศิลปวจิกัษณ์     เลือกเรียน   2 หน่วยกิต 

MSA1003 (MU 103) ดนตรีวจิกัษณ์  1 กระบวนวชิา   

ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

LAW1004 (LW 104) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป          เลือกเรียน 1 3 หน่วยกิต 

 PSY 1001 (PC 103) จิตวทิยาทัว่ไป                      กระบวนวชิา  

 POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทัว่ไป    

HIS  1201 (HI 121) พื้นฐานวฒันธรรมไทย     3 หน่วยกิต 

THA 1002 (TH 102) ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย    3 หน่วยกิต 

...........   คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์     3 หน่วยกิต 
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GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ  

GAS 2601 (GS 251) กรีฑา 1 

GAS 2611 (GS 241) วา่ยนํ้า 1 

GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1 

GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1      

GAS 2721 (GS 291) วอลเลยบ์อล 1              เลือกเรียน 

GAS 2801 (GS 237) การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย                 1 กระบวนวชิา 

GAS 2802 (GS 231) เกมเบด็เตล็ด        

GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

GAS 3504 (GS 375)  ตะกร้อ       2 หน่วยกิต    

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1  

GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้องกนัตวั 

GAS 4605 (GS 448) แบดมินตนั 

GAS 4804 (GS 440) โยคะ  

HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต     

ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป   3 หน่วยกิต 

                   รวม        19 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

ENG 2101 (EN 203) การออกเสียงภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้  3 หน่วยกิต 

ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ  3 หน่วยกิต 

ENG 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ   3 หน่วยกิต 

    และวรรณคดีอเมริกนั  

วชิาโท 1 กระบวนวชิา        3 หน่วยกิต 

                   รวม                    18 หน่วยกิต 
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ปีที ่2  

ภาคการศึกษาที ่2 

ENG 2002 (EN 202)  การอ่านตีความภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

ENG 2402 (EN 206)  การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

ENG 2901 (EN 291)       เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี   3 หน่วยกิต 

ENL 2001 (LI 200)  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา    3 หน่วยกิต 

………. วชิาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา      3 หน่วยกิต 

………. วชิาโท 1 กระบวนวชิา       3 หน่วยกิต 

              รวม  18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่3  

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 3401 (EN 305)  การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ  3 หน่วยกิต 

……… วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา      9 หน่วยกิต 

………. วชิาโท 2 กระบวนวชิา       6 หน่วยกิต 

             รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่3  

ภาคการศึกษาที ่2 

ENG 3301 (EN 306)  การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์              3 หน่วยกิต 

……… วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา      9 หน่วยกิต 

………. วชิาโท 2 กระบวนวชิา       6 หน่วยกิต 

           รวม   18 หน่วยกิต 

ปีที ่4 

 ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ    3 หน่วยกิต 

………..วชิาเอกเลือก 4 กระบวนวชิา                  12 หน่วยกิต 

………..วชิาโท 2 กระบวนวิชา        6 หน่วยกิต 

          รวม    21 หน่วยกิต 
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ปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่2 

…….. วชิาเลือกเสรี  5 กระบวนวชิา หรือ     15 หน่วยกิต 

 RAM 3000  สหกิจศึกษา และ       9 หน่วยกิต 

.......... วชิาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

              รวม 15 หน่วยกิต 

3.16  คําอธิบายรายวชิา (แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ก) 

 

 3.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางพชัรี 

พลาวงศ ์

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A.T 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาศาสตร์ 

Portland State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

1971 

2510 

2 นางรมณี 

กอวฒันา 

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2516 

2511 

3 นางวลัลภา    

เออร์วายน์ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

Chapman College 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

1972 

2512 

4 นางสาวกลัยาณี  

สุภวนั 

อาจารย ์ M.A. 

อ.ม. 

อ.บ 

American Studies 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

The University of Kansas 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

1987 

2523 

2517 

5 นางสาวพชัรี  

ศรีสงัข ์

อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาองักฤษ 

 

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ไทย 

 

ไทย 

2550 

 

2544 
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 3.3 อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นางชูทิพย ์

เลาหวเิชษ 

 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.Ed. 

 

ศศ.บ. 

Language Arts 

 

ภาษาศาสตร์ 

Southwestern State College 

Oklahoma 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

 

ไทย 

1972 

 

2510 

2. นางณภาจรี 

นาควชัระ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

ศศ.บ. 

English Education 

วรรณคดีและ

ภาษาต่างประเทศ 

New York University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

1974 

2515 

3. นางสาว          

ธญัญรัตน ์

ปาณะกลุ 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.A. 

พบ.ม 

 

อ.บ. 

Linguistics 

Linguistics 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ภาษาองักฤษ 

Northwestern University 

University of Pittsburgh 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

U.S.A. 

ไทย 

 

ไทย 

1983 

1973 

2515 

 

2511 

4. นางสาวนญั 

เจริญพนัธ์ุศิริกลุ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

อ.ม. 

อ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

Miami  University 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

1981 

2520 

2517 

5. นางพชัรี 

พลาวงศ ์

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A.T 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาศาสตร์ 

Portland State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

1971 

2510 

6. นางเยาวลกัษณ์ 

ธนัธนาพรชยั 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

อ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

Youngstown  State University 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

ไทย 

1975 

2515 

7. นางรมณี 

กอวฒันา 

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2516 

2511 

8. นางระพิณ 

ทรัพยเ์อนก 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

University of  North Texas 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

1995 

2525 

2522 

9. นางวลัลภา    

เออร์วายน์ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

Chapman College 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

1972 

2512 

10. นางศิริกนัยา 

นาคะวสุิทธ์ิ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

 

ค.บ. 

Linguistics 

 

ภาษาองักฤษ 

The University of Texas at 

Arlington 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

 

ไทย 

1976 

 

2516 
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ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

11. นางสุมารีย ์

อิงคนารถ 

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2519 

2517 

12. นางสาวอจัฉรา 

เพง่พานิช 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D 

 

M.Ed. 

 

อ.บ. 

Applied 

Linguistics 

Applied 

Linguistics 

ภาษาองักฤษ 

University of  Wales 

 

University of  Wales 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.K. 

 

U.K. 

 

ไทย 

1989 

 

1981 

 

2511 

13. นางอจัฉรา 

ไล่สตัรูไกล 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

 

ค.บ. 

English 

 

ภาษาองักฤษ 

Central Missouri State 

University 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A 

 

ไทย 

1976 

 

2516 

14. นางเอมอร   

ดิสปัญญา 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.S. 

 

กศ.บ. 

Counseling 

English 

ภาษาองักฤษ 

Bemidji State University 

 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ พิษณุโลก 

U.S.A. 

 

ไทย 

1983 

 

2522 

15. นางคนึงนิตย ์

จนัทุรัตน ์

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

M.Ed. 

 

อ.บ. 

Reading 

Education 

ภาษาองักฤษ 

University of Missouri –

Columbia 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

U.S.A. 

 

ไทย 

1990 

 

2526 

16. นายบุญชาล 

ทองประยรู 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.S. in Ed. 

 

วท.บ. 

Communication 

Guidance & 

Counseling 

วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

The University of  Oklahoma 

Northern  State  College 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

U.S.A. 

U.S.A. 

 

ไทย 

1988 

1981 

 

2521 

17. นางสาวทิพอุษา 

ศรีเพริศ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 

พบ.ม. 

 

 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจและ

เทคโนโลย ี

ภาษาองักฤษ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

 

ไทย 

2540 

 

 

2537 

18. นางสาววรัตธนนัท ์

รักษว์เิชียร 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 

M.A. 

 

อ.บ. 

Applied 

Linguistics 

ภาษาองักฤษ 

The University of New 

South Wales 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Australia 

 

ไทย 

1997 

 

2530 

19. นางสาวกลัยาณี  

สุภวนั 

อาจารย ์ M.A. 

อ.ม. 

อ.บ 

American Studies 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

The University of Kansas 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

1987 

2523 

2517 
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ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

20. นางแกว้กลัยา 

อภยับณัฑิตกลุ 

อาจารย ์ Ph.D. 

 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

Speech 

Communication 

ภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

Southern Illinois  University 

Carbondale 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

2006 

 

2532 

2525 

21. นางสาวฐิติรัตน์ 

ภู่กาญจน์ 

อาจารย ์ Ph.D. 

 

M.A. 

อ.ม. 

กศ.บ. 

Speech 

Communication 

Communication 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ 

The University of Southern 

Mississippi 

University of Maine 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

2004 

 

1999 

2536 

2533 

22. นางสาวสาลินี 

อนัตรเสน 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.A. 

อ.บ. 

Creative Writing  

Creative Writing 

ภาษาองักฤษ 

Macquarie  University 

Macquarie University 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Australia 

Australia 

ไทย 

2005 

1999 

2542 

23. นายสุรเวท 

โตเจริญ 

อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

 

M.S. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาองักฤษเพ่ือ

วตัถุประสงค์

เฉพาะ 

International 

Relations 

รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

Victoria University of 

Wellington 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไทย 

 

 

New 

Zealand 

ไทย 

2555 

 

 

2002 

 

2540 

24. นางสาวพชัรี  

ศรีสงัข ์

อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาองักฤษ 

 

ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ไทย 

 

ไทย 

2550 

 

2544 

 

ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. Mr. Rick Lynn 

Wisenand 

Lecturer M.A. 

B.A. 

English 

Speech (Theater) 

Oklahoma State University 

Oklahoma State University 

U.S.A. 

U.S.A. 

1984 

1981 

2. Mr. Steven 

David Sills 

Lecturer M.A. 

B.A. 

Linguistics 

Economics 

Macquarie  University 

Macquarie University 

Australia 

Australia 

1998 

1974 
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3.4 อาจารย์พเิศษ 

ลาํดบัท่ี 

ช่ือ – สกุล 

(นาย/นาง/

นางสาว) 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1. นายอุทยั 

ภิรมยร่ื์น 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

 

M.A. 

M.A 

กศ.บ. 

Education 

 

Linguistics 

Education 

การศึกษาบณัฑิต 

Southern Illinois University 

at Carbondale 

University of Pittsburgh 

Bicol Teacher’s College 

วทิยาลยัการศึกษาประสานมิตร 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

Philippines 

ไทย 

1998 

 

1975 

1964 

2502 

2. นางเพญ็ศรี 

รังสิยากลู 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

กศ.บ. 

TESL 

ภาษาองักฤษ 

Southern Illinois University 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา ปทุมวนั 

U.S.A. 

ไทย 

1974 

2508 

3. นางส่องศรี 

โตประเสริฐ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

B.A. 

TESL 

English 

Northern  Arizona  University 

Delhi  University 

U.S.A. 

India 

1970 

1966 

4. นางพรสุข 

บุญสุภา 

รอง

ศาสตราจารย ์

Diploma 

 

 

กศ.บ. 

English Studies 

 

 

ภาษาองักฤษ 

University of Wales 

Institute of Science and 

Technology 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา ปทุมวนั 

U.K. 

 

 

ไทย 

1971 

 

 

2510 

5. นายธญัพงศ ์

มูลสุวรรณ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

M.A. 

 

ศน.บ. 

English 

Literature 

ศิลปศาสตร์ 

Banaras Hindu University 

 

มหามกฏุราชวทิยาลยั 

India 

 

ไทย 

1980 

 

2518 

 

4.  องค์ประกอบที่เกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

 4.1  มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไมมี 

 4.2  ช่วงเวลา 

  ไม่มี 

 4.3  การจัดเวลาตารางสอน 

  ไม่มี 

5.  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

  ไม่มี 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  1.  การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ/ 

คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ 

กลยุทธ์หรือกจิกรรมการดําเนินการ 

ด้านบุคลกิภาพ ในการสอน มีการสอดแทรกเน้ือหาในการพฒันาบุคลิกภาพของ

นกัศึกษา อาทิ การแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและวยั มารยาททาง

สังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอ่ืน การส่ือสารโดยใชภ้าษา 

นํ้าเสียงและท่าทางท่ีดีมีมารยาท และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี 

ด้านภาวะผู้นําและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

มีการมอบหมายใหน้กัศึกษาไดท้าํงานทั้งในระดบับุคคลเพื่อแสดง

วนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเอง และทาํรายงานกลุ่มท่ีเป็นทั้ง

หวัหนา้กลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผูน้าํท่ีรับผดิชอบและมี

ความสามารถ และเป็นผูต้ามท่ีดีและมีวนิยั เพื่อแสดงความรับผดิชอบ

ต่อกลุ่ม การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดร่้วมอภิปราย ซกัถาม ตอบขอ้

ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความเขา้ใจและความมีส่วน

ร่วมในการเรียนการสอน 

ด้านจรรยาบรรณวชิาชีพ  ใหค้วามรู้และสอดแทรกกฎเกณฑ ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาเน้ือหานั้นๆ เพื่อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนต่อสังคม ในขณะประกอบอาชีพ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      2.1   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 2.1.1    คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา   

1)  ดาํรงตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 

  2)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยัในตนเอง 

  3)  มีจิตสาํนึกท่ีดีต่อส่วนรวม รู้จกัเสียสละ อุทิศตนเพื่อผูอ่ื้น 

  4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

  5)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

   2.1.2      กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

  1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2)  การอภิปรายกลุ่มและ/หรือนาํเสนองานไดร้ายบุคคล 

  3)  กาํหนดขอ้ตกลงเก่ียวกบัวินยัและพฤติกรรมในการเรียน 

  4)  บทบาทสมมติ 
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 2.1.3      การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  1)  ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

  2)  มีการอา้งอิงเอกสารในการทาํงานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  3)  ประเมินผลการทาํงานท่ีมอบหมาย 

  4)  สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 

       2.2   การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

2.2.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีสาํคญัในเน้ือหาวชิา 

  2)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3)  สามารถปรับองคค์วามรู้ใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

  1)  บรรยายโดยเนน้หลกัทฤษฎีและฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียน 

  2)  การอภิปรายกลุ่ม การทาํงานกลุ่ม และนาํเสนอรายงาน 

  3) วเิคราะห์กรณีศึกษา 

  4)  มอบหมายใหค้น้ควา้หาขอ้มูลและตวัอยา่งท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

2.2.3     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  1)  การนาํเสนองานในชั้นเรียน 

  2)  สอบปลายภาค 

  3)  ประเมินจากการตอบคาํถามของผูส้อนในชั้นเรียน 

  4)  ประเมินจากแบบฝึกหดัท่ีทาํส่ง 

      2.3    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

        2.3.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)  สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในสาขาวชิา เพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2)  สามารถสืบคน้ ตีความและประเมินขอ้มูลเพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการต่อยอด 

                                ความรู้ขั้นสูงต่อไป 

  3)  สามารถแสวงหาแนวคิด คน้หาขอ้เทจ็จริง ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลจาก  

                                แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

  1)  บรรยายทฤษฎี หลกัภาษาและฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งส่ีดา้น 

  2)  อภิปรายกลุ่ม  

  3)  มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษและนาํเสนอผลการศึกษา 

  4)  อธิบายและวเิคราะห์ตวัอยา่งกรณีศึกษา 
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  5)  มอบหมายงานเชิงวเิคราะห์ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการคิดวิเคราะห์ 

  2.3.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1)  สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการคิดวเิคราะห์ 

  2)  การทาํกิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.4    การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    2.4.1 คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)  พฒันาและส่งเสริมความเป็นผูน้าํและผูต้าม และการทาํงานเป็นกลุ่ม 

  2)  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

  3)  ส่งเสริมใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อตนเองในดา้นความมีวินยัและรับผิดชอบในการเรียน 

                                 และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  4)  มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวฒันธรรม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนา 

  1) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

  2) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

  3) การนาํเสนอรายงาน 

  4) ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีศึกษาและฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้น 

  2.4.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1)  ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็นและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 

  2)  รายงานท่ีนาํเสนอ 

  3)  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและรายงานท่ีนาํเสนอ 

  4) รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

       2.5    ด้านทกัษะการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

               2.5.1   คุณลกัษณะทีต้่องการพฒันา 

  1)  มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถคดัเลือกขอ้มูลได ้

                                  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2)  มีทกัษะในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

  3)  มีทกัษะในการส่ือสารเชิงตวัเลข 

  4)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.5.2     กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันา 

  1)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2)  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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2.5.3  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

  1)  การทาํรายงานและนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

  2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

  3)  ทดสอบทกัษะในการส่ือสาร 
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3.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา                             

     (Curriculum mapping)   (แสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก ค) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง    

รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 

 ปริญญาตรี   พ.ศ. 2551  ขอ้ 16 และขอ้ 18 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

  กาํหนดใหอ้าจารยห์รือกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้ 

  คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวชิาและผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายให้นกัศึกษา 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี   พ.ศ. 2551 ขอ้ 20 และขอ้ 21  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศึกษา

ระดบัชั้นปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1   จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ  

         หลกัสูตร การจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยัและของคณะ 

1.2   จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียงโดยอาจารยใ์หม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวธีิการประเมินผล 

        ของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

    1.3   จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้อาจารยใ์หม่ 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

     2.1   การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสอนและการประเมินผล                                

การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 2.1.2  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือการสอน 

2.1.3  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียน              

การสอน 

  2.2   การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  

2.2.1  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาการและขอตาํแหน่ง              

          ทางวชิาการ 

 2.2.2  สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวุฒิ 

 2.2.3  สนบัสนุนทุนให้แก่อาจารยใ์นการทาํวจิยั ผลิตและนาํเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.   การประกนัคุณภาพการศึกษา 

     1.1    การบริหารหลกัสูตร 

1)  มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร    

     ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 2)  มีการประเมินผลและพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

  1.2.   การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 

 1)  การบริหารงบประมาณ 

      ใชง้บประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2)  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 

       1. อาคารท่ีทาํการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวมอ่ืนๆ ในบริเวณมหาวทิยาลยัรามคาํแหง                    

                           และวทิยาเขตปัจฉิมสวสัด์ิ – สุวรรณนภาศรี 

      2. อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะมนุษยศาสตร์ 

       3. แหล่งศึกษาคน้ควา้ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สาํนกัหอสมุดกลางมหาวิทยาลยั 

     รามคาํแหงและอ่ืน ๆ  

 3)  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

      ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา และวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง                                      

                   เพื่อใหบ้ริการกบันกัศึกษาและคณาจารย ์รวมทั้งจดัทาํตาํราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

 4)  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

     มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรดา้นอาคารสถานท่ี หอ้งบรรยาย ส่ือการสอน    

     หนงัสือ ตาํรา ระบบการสืบคน้ขอ้มูล และโสตทศันูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความ                    

     พึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารย ์

      1.3   การบริหารคณาจารย์ 

        1)   การรับอาจารยใ์หม่ 

              มีระบบคดัเลือกอาจารยใ์หม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

        2)   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

สร้างความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนแก่คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชา        

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ติดตามและทบทวนหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อน/

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยจดั

ใหมี้การประชุมสัมมนา เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตร 
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3)   การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

1. มีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการ   

    ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นไปตามระเบียบ 

               2. คณาจารยท่ี์ไดรั้บเชิญมาสอนตอ้งมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวชิาใน 

     หลกัสูตรโดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

1.4   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

        1)  การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

             มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและ 

            คุณวฒิุใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

2)  การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 

     1. จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

     2. สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการและ    

         โครงการวจิยัของสาขาวชิา  

 1.5  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

1)  การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นกัศึกษา 

             1. มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและกิจกรรม 

      แก่นกัศึกษาโดยกาํหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา 

 2. จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนและการฝึกงาน 

2)  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

             กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลสอบรายวชิาใด สามารถยืน่คาํร้องขอ 

            ทราบขอ้เทจ็จริงตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั  

2.    ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1)  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการพฒันาหรือ              

     ปรับปรุงหลกัสูตร 

       2)  มีแผนการจดัการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนหลกัสูตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็น 

           ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังต่อไป 
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3.   ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicator) 

      ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาํปีท่ี

สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตร ร่วม

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร  
× × × × × 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

× × × × × 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ. 6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อมใหค้รบทุกรายวิชาท่ี          

เปิดสอน 

× × × × × 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วนั หลงัสอบซ่อม 
× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ           

25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ

สอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ

ดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7   ปีท่ีแลว้ 

- × × × × 

8.  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ

ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
× × × × × 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ

วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
× × × × × 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน   (ถา้มี) ไดรั้บการ

พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
× × × × × 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม ่

ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน เตม็ 5.0 

- - - × × 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ีย

ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- - - - × 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ี (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จาํนวนตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ขอ้) 8 8 8 9 10 

หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก  การทาํกิจกรรม  และผลการสอบ 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินการสอนโดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

การประเมินคุณภาพของหลกัสูตรในภาพรวม โดยการสาํรวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา บณัฑิต  

ผูท้รงคุณวุฒิและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ในหมวด 7 ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

4. การทบทวนผลการประเมิน  และวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินของนกัศึกษา บณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิและผูใ้ช้

บณัฑิต  มาวเิคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
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อธิบายรายวชิาและความหมาย 

รหสัวชิาเป็น 7 หลกั XXX9999  โดยแต่ละหลกัมีความหมายดงัน้ี 

หลกัท่ี  1-3  (XXX) เป็นตวัอกัษร  ส่ือถึงรหสัวชิา 

หลกัท่ี  4  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงชั้นปีของวชิา (วชิาชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

หลกัท่ี  5  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงกลุ่มวชิายอ่ย (หรือหมวดวชิา) 

หลกัท่ี  6-7  เป็นตวัเลข  ส่ือถึงลาํดบัของวชิา 

1.  คําอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

   AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้   3(3-0-9) 

(AG 103)     (Introduction to Agriculture) 

                    (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาพื้นฐานทางวชิาการเกษตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และความสาํคญัในสังคมปัจจุบนั 

และศึกษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัต่อการเกษตร ตลอดจนหลกัปฏิบติัและการจดั

การเกษตร 

Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 

important and environment studies. 

 

ART 1003  ศิลปวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

 (AR 103)    (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะสาํคญัเฉพาะอยา่งจากสมยัโบราณ จนกระทัง่ถึงศิลปะในปัจจุบนัเนน้คุณค่าและ

ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรคศิ์ลปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and 

style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 

 

**BIO 1001    ชีววทิยาเบ้ืองตน้   3(3-0-9) 

    (BI 103)     (Introduction to Biology) 

        (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์) 

ศึกษาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวติ หลกัเบ้ืองตน้ของชีววทิยา แบบต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต และ

ชีววทิยาสาํหรับชีวติประจาํวนั 
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(Not open to science students) 

Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology 

for everyday life. 

 

CMS1003     เคมีเบ้ืองตน้ 3(3-0-9) 

(CM 103)      (Introduction to Chemistry) 

         (ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

   วทิยาศาสตร์ทางเคมีและการประยกุต ์เนน้หลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีในลกัษณะทัว่ไป และการ

ประยกุตห์ลกัวชิาทางเคมีไปใชใ้นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 

various industrial applications. 

 

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (EC 103)   (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํไป

ประกอบการศึกษาวชิาอ่ืน หรือเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์

ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียววชิาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา 

เฉพาะในสาระสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ  ของการผลิต การบริโภค การ

ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนัประเภทต่างๆ อุปสงค ์อุปทาน การคลงั การคา้ระหวา่ง

ประเทศ รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of 

production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of 

competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and 

banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related topics. 

 

 GAS 1001  กีฬาและการออกกาํลงักายสาํหรับสุขภาพ 2(2-0-4) 

(GS 101)      (Sports and exercise for Health) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั รูปแบบ ชนิด และหลกัการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย สาํหรับ

สุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกนั การปฐมพยาบาล และการ

ฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 



 

 

51 

A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health 

Promotion  and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from 

sports injuries. 

 

 GAS 2601  กรีฑา 1 2(2-2-4) 

(GS 251)      (Track and Field 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะกรีฑาลู่และลาน กติกาและการตดัสินกรีฑาเบ้ืองตน้ การทาํสนาม

กรีฑา 

Study the history of track and field; skill training in track and field: rules and basic 

umpiring; preparing track and field playing field. 

 

GAS 2611 วา่ยนํ้า 1 2(2-4-4) 

(GS 241)      (Swimming 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ กติกาและการตดัสินวา่ยนํ้าเบ้ืองตน้ 

 Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.  

 

GAS 2701 ฟุตบอล 1 2(2-2-4) 

(GS 271)      (Soccer 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกา และการตดัสินฟุตบอลเบ้ืองตน้ 

 Study the history of soccer; skill training; team playing; rules and basic  refereeing. 

 

GAS 2711 บาสเกตบอล 1  2(2-2-4) 

(GS 281)      (Basketball 1) 

ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ การเล่นเป็นทีม กติกา                                         

และการตดัสินบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ 

Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing. 

 

GAS 2721 วอลเลยบ์อล 1 2(2-2-4) 

(GS 291)     (Volleyball 1) 

 ศึกษาประวติั การฝึกทกัษะ การเล่นเป็นทีม กติกาและการตดัสินวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ 

Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning 

refereeing. 
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 GAS 2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(2-2-4) 

(SS 237)       (Body Conditioning) 

ศึกษาหลกัการสร้างเสริม คุณค่าและประโยชน์ของสมรรถภาพทางกาย การสร้างโปรแกรม 

และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 Study the principles of body conditioning; values and benefits to  physical  fitness; 

developing  body conditioning program; evaluation of physical fitness.  

 

GAS 2802 เกมเบด็เตล็ด 2(2-2-4) 

(GS 231)      (Minor Game) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเป็นผูน้าํเบ็ดเตล็ด 

Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor 

game leadership. 

 

GAS 2803  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2(2-2-4) 

(GS 233)      (Rhythmic Activities) 

ศึกษาประวติัความเป็นมา หลกัการและการฝึกทกัษะการเคล่ือนท่ีประกอบจงัหวะการเตน้รํา

พื้นเมือง และการสร้างสรรคกิ์จกรรมเขา้จงัหวะ 

Study the history and principles of rhythmic activities: practicing movements required in 

performing folk dance, creating rhythmic activities. 

 

GAS 3504  ตะกร้อ 2(2-4-4) 

(GS 375)      (Takraw) 

ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปักตะกร้อ กติกาและการ

เป็นผูต้ดัสินตะกร้อ โดยเนน้เซปักตะกร้อ 

 Study the history and principles of takraw; skill training in round takraw; ring takraw. sapak 

takraw; rules; and refereeing. particularly, of sapak takraw. 

 

GAS 3601 เทนนิส 1           2(2-4-4) 

    (GS 341)    (Tennis 1) 

 ศึกษาประวติั และการฝึกทกัษะเทนนิส กติกาและการตดัสินเทนนิสเบ้ืองตน้ 

  Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring. 
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 GAS 3801 ศิลปป้องกนัตวั 2(2-4-4) 

  (GS 343)   (Self - Defense) 

 ศึกษาหลกัการและการฝึกทกัษะศิลปป้องกนัตวั และการนาํไปใช ้

Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense;   application. 

 

GAS 4605 แบดมินตนั 2(2-4-4) 

(GS 448)    (Badminton) 

 ศึกษาประวติั หลกัการและฝึกทกัษะ กติกา การเป็นผูต้ดัสิน และการสอนแบดมินตนั 

 Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and instructing. 

 

GAS 4804 โยคะ 2(2-4-4) 

  (GS 440)    (Yoga) 

 ศึกษาประวติั หลกัการ คุณค่าและฝึกทกัษะโยคะ ใหถึ้งขั้นเป็นผูน้าํหรือผูส้อนได ้

 Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students                

to become yoga leader or instructor. 

 

GLY 1003  ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(GY 103)     (Introduction to Geology) 

ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณีวทิยา กระบวนการทางธรณีวทิยา แร่และหิน และ

ซากดึกดาํบรรพเ์บ้ืองตน้ 

Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the 

minerals, rocks and fossils. 

 

 HED 1101   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

(HA 101/HE 101)  Health Promotion for Life 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ การรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เนน้การปฏิบติัและการสร้างเสริมสุขภาพ องคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงการสุขภาพ และ

ปัญหาสุขภาพของบุคคล 

 Basic knowledge of physical and mental health; maintenance of bodily organs function 

though good health practice and health promotion, components of health program, personal 

health problem. 
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    HIS 1001   อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

(HI 101)     (Western Civilization) 

ศึกษาพฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก โดยเนน้

ลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวนัตกและการท่ีอารยธรรมตะวนัตกครอบงาํโลกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from 

ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of Western civilization and 

its dominance in the world since the 18th century. 

 

HIS 1002 อารยธรรมตะวนัออก 3(3-0-6) 

(HI 102)    (Eastern Civilization) 

ศึกษาความเป็นมา พฒันาการและความสาํเร็จของอารยธรรมตะวนัออกตั้งแต่ยคุโบราณถึงยคุ

ใหม่ โดยเนน้เฉพาะลกัษณะเด่นของอารยธรรมตะวนัออกและการสนองตอบต่อการทา้ทาย

ของอารยธรรมตะวนัตกท่ีครอบงาํในยคุใหม่ 

A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from antiquity to 

modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern civilization and 

its responses to challenges from Western dominance in modern  times. 

 

HIS 1201 พื้นฐานวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

(HI 121)     (Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัโบราณถึงสมยัใหม่ โดยเนน้ลกัษณะเฉพาะของพฒันาการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

A study of Thai culture from antiquity to modern times.  Emphasis is placed on unique 

characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 

 

INT 1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (IT 105)     (Introduction to Computer Systems) 

ประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องคป์ระกอบต่างๆ ของ

คอมพิวเตอร์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพฒันาโปรแกรม และการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

คอมพิวเตอร์ 
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History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  

Software; data communication, computer network, various types of information systems, 

programming development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on 

computer using. 

 

LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) 

(LW 104 )  (Introduction to Law) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชก้ฎหมาย บุคคล และความสามารถ  

สิทธิและการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การกาํหนดตวับุคคล ความสามารถ 

นิติบุคคล ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพย ์ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 

A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity; 

rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

 

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้ 2(2-0-4) 

(IS 101)  (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความสาํคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้และเผยแพร่สารสนเทศ วธีิการคน้ควา้ การทาํรายงานและการอา้งอิง

ในงานวิชาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, automated library, 

information storage and retrieval system, information technology, information network and 

internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing 

and academic reference are also included. 

 

MET 1003  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(MT 103)    (Fundamental Meteorology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย ์อุณหภูมิ ความช้ืน การควบแน่น

และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้าและการควบแน่น ความกด

อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิดต่าง ๆ รูปแบบ

ของลมฟ้าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรง และการวิเคราะห์อากาศ 
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Introduction to the atmosphere, solar radiation, temperature, humidity, condensation and 

atmospheric stability. Forms of condensation and precipitation. Air pressure and winds. 

Global circulation, air masser, weather patterns, severe weather and weather analysis. 

 

MSA 1003 ดนตรีวจิกัษณ์ 2(2-0-4) 

(MU 103) (Music Appreciation) 

ศึกษาเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง  ๆลีลาเก่ียวกบัดนตรีของชาวตะวนัตกตามพฒันาการของประวติัศาสตร์ 

ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็นพื้นฐานอนัจาํเป็นแก่การฟัง ผลงานของนกั

ประพนัธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เนน้พฒันาการและความรู้

เก่ียวกบัดนตรีไทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical 

development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world 

masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the 

development and knowledge of Thai music. 

 

MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

(MA 103)   (Basic Mathematics) 

(ไม่นบัหน่วยกิตให้นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน่ ระบบจาํนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลกัการแจงนบัและความน่าจะเป็น 

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting 

principle and probability. 

 

PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(PY 103) (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวทิยา  อภิปรัชญา  จริยศาสตร์ 

และสุนทรียศาสตร์ พฒันาการของปรัชญาทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง

สมยัปัจจุบนั 

A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and 

Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to                   

modern times. 
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  *PHY 1001  ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Physics) 

หน่วยและการวดัเบ้ืองตน้ แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน กลศาสตร์ของของไหลคล่ืน 

ความร้อนในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพือ่การส่ือสาร อะตอมและควอนตมั  

การแปลงนิวเคลียร์ กมัมนัตรังสี พลงังานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ 

Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 

atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms  and 

quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   

 

POL 1100 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

(PS 103)    (Introduction to Political Science) 

ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวทิยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการ

ใหญ่ๆ ในเร่ืองของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  ศึกษา

ประเด็นสาํคญัๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพฒันาการเมือง การพฒันาประชาธิปไตย 

แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics, 

government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as 

political development, democracy development, political ideology and behavior, 

international relations and public administration. 

 

   PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (PC 103)   (General Psychology) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา พื้นฐานทางสรีรวิทยา

เก่ียวกบัพฤติกรรม การสัมผสั การรับรู้ พฒันาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจาํ อารมณ์และ

แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตวั และพฤติกรรมทางสังคม  

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of 

behaviors, sensation, perception, human development, learning cognition, memory, emotion 

and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 
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RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) 3(3-0-9) 

(RU 100)  (Knowledge and Morality) (ไม่นบัหน่วยกิต) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทศัน์ ทฤษฎี หลกัการ กระบวนการและยทุธศาสตร์การ

พฒันาการเรียนรู้ของมนุษย ์การคิดเชิงสร้างสรรค ์การพฒันาสุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา 

ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สาํนึกนาํในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง 

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และ

วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล สร้างสาํนึกใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน รู้จกัพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง การประยกุตท์ฤษฎีสู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปรับและนาํไปใชต้ามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

Conceptualized study of vision, theories, principles, processes and human learning 

development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, 

intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, 

human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s 

responsibility, an understanding of politics, governances, socio-economics, arts and national 

cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief 

in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst 

for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis, the application of 

theories into practice according to the philosophy of sufficiency economy, the application 

and implementation of knowledge and morality conditions. 

 

RAM 3000  สหกิจศึกษา 9(0-40-10) 

(RU 300)     Cooperative Education 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงานตามหลกั “เรียนจากการทาํ” (Learning by Doing) 

นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

120  วนั ตอ้งจดัทาํโครงการหรือปฏิบติังานประจาํ มีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนโดยมีอาจารย์

นิเทศของมหาวทิยาลยั ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน 

สหกิจศึกษาของนกัศึกษาร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

Learn from work experience in accordance with the principle of  “Learning by Doing” 

Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in workplaces 

and organizations which employ graduates. Students must engage in projects, ordinary work, 
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and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall provide 

counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together with 

employees of the workplaces and organizations employing graduates 

 

 SCI 1003    วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-9) 

(SC 103)    (Basic Science) 

(ไม่เปิดสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัชีวติประจาํวนั โดยเนน้การใชว้ทิยาการทางเคมี 

ฟิสิกส์ ชีววทิยา ดาราศาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวติและการ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, 

physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and implication of the 

physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 

conditions  made by the progress of the physical and biological sciences. 

 

SOC 1003    สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัทางสังคม วฒันธรรมและ

แบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสัมพนัธ์ของคน

ในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจดัช่วงชั้น พฤติกรรมเบ่ียงเบน  การควบคุมทาง

สังคม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การนาํเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and 

anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, 

social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and 

environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, 

social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the 

application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in 

societies. 
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 STA 1003 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(ST 103)   (Introduction to Statistics) 

                 (ไม่เปิดสอนสาํหรับนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์) 

การเก็บขอ้มูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต ์ความเบ ้

ความสูงของยอดโคง้ ความน่าจะเป็น การชกัตวัอยา่ง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การ

ทดสอบขอ้สมมติฐาน สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness, 

kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression. 

 

THA 1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคาํและระบบ

ประโยค ตลอดจนการใชร้าชาศพัทแ์ละสาํนวนไทย เพื่อนาํไปใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พดู 

อ่านและเขียน 

A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology, and syntax of  

the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills for 

listening, speaking, reading, and writing. 

 

THA 1002 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

(TH 102)  (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนัการ

แบ่งประเภทและลกัษณะของวรรณคดีไทยและศพัทท่ี์ใชท้างวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the 

types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 

2.  คําอธิบายรายวชิาหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

1. หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั  3(2-2-5) 

(EN 101)  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

 ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน ศพัท ์และสาํนวนท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การ

 ส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยค  และการ

 รักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความโดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 
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A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily 

life, with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence 

continuance with punctuation and conjunctions 

 

ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป     3(2-2-5) 

(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

ศึกษาลกัษณะของประโยคและศพัทท่ี์ใชอ้ยูท่ ัว่ไป  โดยเนน้การส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ 

ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของ

ขอ้ความโดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและคาํเช่ือมต่าง ๆ 

A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of 

sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with 

punctuation and conjunctions 

 

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

(EN 201) (English  Reading for Comprehension) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง  โดยเนน้เร่ือง คาํ วลี โครงสร้างประโยค 

การใชอุ้ปสรรคและปัจจยั  การใชเ้คร่ืองสังเกตในปริบท ตลอดจนวธีิใชพ้จนานุกรม 

A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, phrases, 

and sentence structure, and emphasizing the understanding of prefixes, suffixes, contextual 

clues and dictionary usage 

 

ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

(EN 202) (English Interpretative Reading) 

ศึกษาวธีิการอ่านแบบตีความ โดยเนน้การจบัประเด็นสาํคญั  การเก็บรายละเอียดท่ีสาํคญั

และแก่นของขอ้ความท่ีอ่าน ตลอดจนวธีิและการฝึกอ่านอยา่งรวดเร็วดว้ยความเขา้ใจ เพื่อ

คน้หา  สาํรวจหรือทบทวนขอ้มูลต่าง ๆ 

A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and 

themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension 

 

 

 

 



 

 

62 

ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 

(EN 203) (English Pronunciation) 

ศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาองักฤษทั้งเสียงสระ พยญัชนะ เสียงหนกั-เบา และทาํนองเสียง 

โดยอาศยัคาํอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลกัษณ์ทางสัทศาสตร์เพื่อ

ประโยชน์ในการเทียบเสียงในพจนานุกรม 

A linguistic approach to the study and practice of English vowel and consonant sounds in 

pronunciation, as well as English stress and intonation, with reference to phonetic 

transcriptions for the benefit of dictionary consultation 

 

ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้    3(2-2-5) 

(EN 204) (Controlled Conversation in English) 

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคป์ระกอบในกระบวนการสนทนาและฝึก

สนทนาในเร่ืองต่าง ๆ  โดยเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีควบคู่กบั

เร่ืองท่ีสนทนาตลอดจนท่าทางท่ีใชป้ระกอบกบัถอ้ยคาํและประโยคตามแบบเจา้ของภาษา   

A study and practice of the aim, meaning and process of common conversations, with the 

emphasis on the aspects of culture, traditions, and involved gestures 

 

ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ    3(2-2-5) 

(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs) 

ศึกษาลกัษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคต่าง ๆ ใหส่ื้อความหมายท่ีตอ้งการ  โดยเร่ิมจาก

เอกตัถประโยคไปสู่อเนกตัถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ   

A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on 

short paragraph writing 

 

ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

(EN 206)     (English Paragraph Writing) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกเขียนอนุเฉทตามแบบท่ีกาํหนดและแบบอิสระ โดยมีองคป์ระกอบการ

เขียนอนุเฉทท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การยอ่หนา้ ประโยคแสดงความคิดหลกั ประโยคขยายความ 

ประโยคสรุป การจดัเรียงประโยค และการใชค้าํเช่ือมความคิด   

A study of the components of a good paragraph, consisting of an indentation, a topic 

sentence, supporting sentences, a summary, including coherence and transitions with the 

practice of paragraph writing 
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ENG 3101 การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ ๆ ไป      3(2-2-5) 

(EN 303) (General Conversation in English) 

ศึกษาวธีิและฝึกสนทนาในเร่ืองทัว่ ๆ ไป โดยเนน้การพฒันาทกัษะการฟังและการพดู

รวมทั้งมารยาททางสังคมท่ีถูกตอ้ง 

A study and practice of general conversations, with emphasis on developing listening 

and speaking skills, as well as proper etiquette 

 

**ENG 4101 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

(EN 304) (Formal Discussion and Speech in English) 

ศึกษาวธีิและฝึกอภิปรายในการประชุมแบบต่าง ๆ และฝึกกล่าวสุนทรพจน์  โดยเนน้

ความถูกตอ้งของวธีิปฏิบติั  ขอ้มูล  และภาษา 

A study and practice of various techniques for the writing and presentation of formal 

discussions and speeches, with emphasis on the accuracy of content and format. 

 

ENG 3401 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

(EN 305) (English Essay and Summary Writing) 

ศึกษาวธีิและฝึกการเขียนความเรียงขนาดสั้นและการยอ่ความ 

A study and practice of short essay and summary writing 

 

ENG 3301 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์     3(2-2-5) 

(EN 306) (English Reading for Analysis) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ  เพื่อการวเิคราะห์ความถูกตอ้งของเน้ือหา  

บริบท  การใชค้าํและสาํนวนโวหาร 

A study and practice of techniques for reading, with emphasis on the analysis of 

validity, context, word formation, and idiom usage 

 

ENG 4301 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความซาบซ้ึง     3(2-2-5) 

(EN 307) (English Reading for Appreciation) 

ศึกษาวธีิและฝึกอ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจรูปแบบ เน้ือหา  และ

กลเมด็ต่าง ๆ  ท่ีผูเ้ขียนใช ้รวมทั้งการจบัเจตนาของผูเ้ขียน 

A study and practice of reading various literary works in order to gain a full 

understanding of forms, tactics, contents, and purposes of the writers 
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ENG 3201 การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 1     3(2-2-5) 

(EN 309) (English Listening for Comprehension I) 

ศึกษาวธีิและฝึกฟัง โดยเนน้การจาํแนกเสียงของคาํท่ีมีการออกเสียงคลา้ยกนั คาํท่ีมีการลง

เสียงเนน้หนกั พร้อมทั้งจบัทาํนองเสียง ตลอดจนฝึกฟังขอ้ความสั้น ๆ ไดแ้ก่ บทสนทนา 

บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามคาํบอก และเขียนบทสรุปจากขอ้ความท่ีไดย้นิ 

A study and practice of listening comprehension, words with similar sounds, stressed 

and unstressed syllables, together with proper intonation, with emphasis on short 

messages, dialogues, interviews, news and advertisements, taking dictation, and writing 

summaries 

 

ENG 4401 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

(EN 405) (Feature and Letter Writing in English) 

ศึกษาวธีิและฝึกเขียนบทแสดงความเห็น  และจดหมายประเภทต่าง ๆ  

A study and practice of writing features and letters 

 

ENG 4402 การเขียนภาษาองักฤษแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้    3(2-2-5) 

(EN 422) (Introduction to English Creative Writing) 

ศึกษากลวธีิในการเขียนแบบสร้างสรรค ์ทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง ฝึกเขียน

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึกในรูปแบบของงานสร้างสรรค ์ 

A study of the techniques used in the writing of both prose and poetry, with emphasis on   

the practice of creative writing 

 

ENG 4201 การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2     3(2-2-5) 

(EN 407) (English Listening for Comprehension II) 

ศึกษาวธีิและฝึกฟังเพื่อจบัใจความสาํคญัของขอ้ความในระดบัท่ีสูงข้ึน ไดแ้ก่ การบรรยาย

ทางวชิาการ การสัมภาษณ์ การนาํเสนอข่าว  โดยเนน้ความเขา้ใจในเจตนารมณ์และ

ท่วงทาํนองของผูพ้ดู 

A study and practice of listening comprehension at an advanced level from lectures, 

interviews, and news with the emphasis on the recognition and comprehension of 

purpose and tone 
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2 .  หมวดวชิาวรรณคดี 

          2.1 วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัโดยแบ่งตามประเภท    

ENG 2601 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั  3 (3-0-6) 

(EN 230) (Introduction to English and American Literatures) 

ศึกษาลกัษณะ คุณค่า วธีิศึกษาและประวติัความเป็นมาของวรรณคดีองักฤษและวรรณคดี

อเมริกนั รวมทั้งศพัทเ์ฉพาะและประเพณีนิยม โดยยกงานวรรณกรรมบางช้ิน หรือบาง

ตอนเป็นตวัอยา่ง  

A study of the nature, value, methodology, and historical development of English and 

American literature, including terms, conventions with illustrations from certain works 

and excerpts 

 

ENG 3601 ร้อยแกว้องักฤษและอเมริกนัประเภทพรรณนาและบรรยาย   3 (3-0-6) 

(EN 250) (Descriptive and Narrative Prose) 

ศึกษาขอ้เขียนร้อยแกว้ประเภทพรรณนา และบรรยายผา่นวรรณกรรมประเภทความเรียง 

โดยนกัเขียนองักฤษและอเมริกนั การศึกษาครอบคลุมการเลือกใชถ้อ้ยคาํและสาํนวน 

ตลอดจนวธีิการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมยั และอุปลกัษณ์ 

A study of descriptive and narrative prose from various English and American authors 

with emphasis on word choice, expressions, as well as simile and metaphor 

 

ENG 3602 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั       3 (3-0-6) 

(EN 352) (English and American Poetry) 

ศึกษาบทกวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนัของนกัเขียนสาํคญั โดยเนน้วธีิการถ่ายทอด

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกว ีตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ทางวรรณศิลป์ต่างๆ 

A study of English and American poetry by distinguished poets with emphasis on the 

techniques used in presenting the poets’ thoughts and feelings, as well as on different 

literary devices 

 

ENG 3603 เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั      3 (3-0-6) 

(EN 355) (English and American Short Stories) 

ศึกษาเร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั  โดยวเิคราะห์โครงสร้างและเทคนิคท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  

การดาํเนินเร่ือง  การนาํเสนอตวัละคร  ความขดัแยง้  จนถึงการจบเร่ือง   
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A study of selected English and American short stories with an analysis of the important 

aspects and techniques, namely plot development, characterization, conflict presentation 

and the way to end the story  

 

ENG 3604 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั      3 (3-0-6) 

(EN 357) (The English and American Novels) 

ศึกษาววิฒันาการของนวนิยายองักฤษและอเมริกนั โดยวเิคราะห์โครงสร้างและเทคนิคท่ี

สาํคญั รวมทั้งกลวธีิการดาํเนินเร่ือง การนาํเสนอตวัละคร ความขดัแยง้ รวมทั้งบทสนทนา 

และการใชส้ัญลกัษณ์ 

A study of the development of the English and American novel, with an analysis of the 

important aspects and techniques including plot development, characterization, conflict  

as well as the use of dialogue, and symbols 

 

ENG 3605 ละครองักฤษและอเมริกนั       3 (3-0-6) 

(EN 358) (English and American Drama) 

ศึกษาลกัษณะและววิฒันาการของละครองักฤษและอเมริกนัในแต่ละสมยั  โดยเนน้วธีิการ

เสนอแก่นของเร่ือง การวางโครงเร่ือง  และการกาํหนดลกัษณะของตวัละคร ตลอดจนการ

สร้างบทสนทนาและการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ   

A study of the characteristics and development of English and American drama in each 

period with emphasis on the techniques of portraying theme, plot, and characterization, 

as well  as on dialogue writing and staging  

 

2.2 วรรณคดีองักฤษ 

ENG 3701 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง    3(3-0-6) 

 (EN 330) ((Anglo-Saxon and Medieval Literatures) 

ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ. 449 ถึง ค.ศ. 1485 ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะของวรรณคดีใน

สมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง โดยเนน้เร่ืองโลกทศัน์และความรู้สึกนึกคิด ตลอดจน

ศิลปะการเขียนในวรรณกรรมท่ีสาํคญั 

A study of literary works written from the years 449 to 1485 which reflect the 

characteristics and development of Anglo-Saxon and Medieval literatures with the 

emphasis on the world view, attitudes, and literary art of great works 
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ENG 3702 วรรณคดีอลิซาบีธนั       3(3-0-6) 

(EN 331) ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ. 1485 ถึง ค.ศ. 1625 ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเติบโตและ

ความกา้วหนา้ รวมทั้งความเปล่ียนแปลงในลีลาการเขียน โดยเนน้เร่ืองโลกทศัน์และ

ความรู้สึกนึกคิด และศิลปะการเขียนของนกัเขียนท่ีสาํคญั 

A study of literary works written from the years 1485  to 1625 which reflect the growth 

and progress of literature, including changes in trends and writing styles, with emphasis 

on the world view, attitudes, and literary art of distinguished authors 

 

ENG 3703 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 17     3 (3-0-6) 

(EN 338) (Seventeenth Century English Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1626 ถึง ค.ศ.1700 โดยเนน้เร่ืองโลกทศัน์ ความรู้สึกนึกคิด

และศิลปะการเขียนของนกัเขียนท่ีสาํคญั     

A study of the literary works written from the years 1626 to 1700, with emphasis on the 

attitudes, thoughts, and literary art of distinguished authors 

 

ENG  3704 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 18     3 (3-0-6) 

(EN 339) (Eighteenth Century English Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1701 ถึง ค.ศ.1800 โดยเนน้โลกทศัน์ ความรู้สึกนึกคิดและ

ศิลปะการเขียนของนกัเขียนท่ีสาํคญั     

A study of the literary works written from the years 1701 to 1800 with emphasis on the 

world view, attitudes, and literary art of distinguished authors 

 

ENG 3705 วรรณคดีองักฤษสมยัโรแมนติก      3 (3-0-6) 

(EN 341) (Romantic English Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมในช่วงค.ศ.1800 ถึง ค.ศ.1836 โดยเนน้โลกทศัน์  ความรู้สึกนึกคิดและ

ศิลปะการเขียนของนกัเขียนท่ีสาํคญั 

A study of literary works written from the years 1800 to 1836 with emphasis on the 

attitudes, thoughts, and craftsmanship of prominent authors 
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ENG 3706 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยัเอด็เวอร์เดียน    3 (3-0-6) 

(EN 342) (Victorian and Edwardian Literatures) 

ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1837 ถึง ค.ศ.1900 โดยเนน้โลกทศัน์ ความรู้สึกนึกคิด และ

ศิลปะการเขียนของนกัเขียนสาํคญั   

A study of the works written from the years 1837 to 1900 with emphasis on the world 0 

 

ENG 4701 วรรณคดีองักฤษสมยัใหม ่      3(3-0-6) 

(EN 442) (Modern English Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมองักฤษในช่วง ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 1945 โดยเนน้โลกทศัน์ ความรู้สึกนึก

คิด และศิลปะการเขียนของนกัเขียนสาํคญั   

A study of literary works written from the years 1901 to 1945 with emphasis on world 

view, thoughts, and literary art of prominent authors 

   

ENG 4702 วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั       3(3-0-6) 

(EN443) (Contemporary English Literature) 

ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีองักฤษตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปัจจุบนั โดยเนน้

งานของนกัเขียนสาํคญั   

A study of the development of English literature written from W.W II to the present 

especially in the work of prominent authors 

 

ENG 4712 บทละครของวลิเลียม  เช็คสเปียร์      3 (3-0-6) 

(EN 444) (William Shakespeare’s Plays) 

  ศึกษาแก่นของเร่ือง เคา้โครงเร่ือง การสร้างตวัละคร การใชถ้อ้ยคาํ และอจัฉริยภาพของ

  ผูป้ระพนัธ์ในบทละครประวติัศาสตร์ บทละครสุขนาฏกรรม และบทละครโศกนาฏกรรม 

   A study of theme, plot, characterization, rhetorical strategy, and artistic talents in  

  Shakespeare’s history, comedy, and tragedy plays. 

 

 

 

 

 

2.3  วรรณคดีอเมริกัน  
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  ENG 3801 วรรณคดีอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยัก่อสร้างประเทศ   3 (3-0-6) 

  (EN 370) (American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period) 

ศึกษาวรรณกรรมอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยัก่อสร้างประเทศ (ค.ศ. 1620- ค.ศ.1820) 

โดยเนน้เร่ืองรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทต่าง ๆ จากผลงานของนกัประพนัธ์    

สาํคญั ๆ    

A study of  American literature in the Colonial and Nation-Founding Period (1620-

1820) with emphasis on the forms and perspectives from different kinds of literary 

works by prominent authors 

 

ENG 3802 วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติค      3 (3-0-6) 

(EN 371) (American Literature in the Romantic Period) 

ศึกษาวรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติค (ค.ศ.1810- ค.ศ. 1865) โดยคดัเลือกผลงานของ

นกัเขียนและกวท่ีีมีช่ือเสียง     

A study of American literature in the Romantic Period around 1810 – 1865 from 

selected works of well known authors and poets 

 

ENG 3803 วรรณคดีอเมริกนัสมยัสัจนิยมและธรรมชาตินิยม    3 (3-0-6) 

(EN 372) (American Literature in the Age of Realism and Naturalism) 

ศึกษาวรรณคดีอเมริกนัสมยัสัจนิยมและธรรมชาตินิยม (ค.ศ.1900- ค.ศ. 1945) โดย

คดัเลือกผลงานของนกัประพนัธ์สาํคญั   

A study of American literature in the Age of  Realism and Naturalism (1900-1945) from 

selected works of such authors 

 

    ENG 4804      วรรณคดีอเมริกนัสมยัใหม่      3(3-0-6) 

     (EN 470) (Modern American Literature) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมยคุใหม่ (ค.ศ. 1865-1945) จาก

ผลงานของนกัเขียนสาํคญั 

A study of literary forms and perspectives in modern American literature (1865-1945) 

from selected works of distinguished authors 

 

 

    ENG 4805 วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั      3(3-0-6) 
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    (EN 473) (Contemporary American Literature) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมร่วมสมยั (ค.ศ. 1945 – ปัจจุบนั) 

จากผลงานของนกัเขียนสาํคญั 

A study of literary forms and perspectives in contemporary American literature (1945- 

present) in selected works of prominent authors 

 

ENG 4812 นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั       3 (3-0-6) 

(EN 478) (American Women Authors) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดของนกัประพนัธ์สตรีชาวอเมริกนั  โดยเนน้

ความเห็นของนกัประพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัสตรีทั้งในดา้นส่วนตวัและในดา้นสังคม     

A study of the literary forms and perspectives of female authors, with emphasis on the 

ideas of both personal and social lives 

 

**ENG 4814 วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้      3 (3-0-6) 

(EN 482) (American Literature of the South) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในงานของนกัประพนัธ์จากรัฐภาคใต ้     

A study of literary forms and perspectives in the works of southern  authors 

 

2.4  วรรณคดีโลก   

ENG 2901 เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี      3 (3-0-6) 

(EN 291) (Mythological Background in Literature) 

ศึกษาเน้ือเร่ืองและแนวคิดบางประการจากเทพนิยายกรีก โรมนัและชาติตะวนัตกอ่ืนๆ 

รวมทั้งพระคมัภีร์ไบเบิ้ล ท่ีสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ือง แก่นเร่ือง และเน้ือหาของวรรณกรรม

ตะวนัตก  

A study of contents and concepts in Greek, Roman, and other Western mythologies, 

including the Bible, in relation to the development of titles, themes, and contents of 

Western literature 

 

 

 

 

ENG 3901 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก       3 (3-0-6) 
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(EN 391) (Children Literature) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในวรรณกรรมนานาชาติสาํหรับเด็ก ไดแ้ก่ เพลง

กล่อมเด็ก ปริศนาคาํทาย และเทพนิยาย โดยเนน้ผลงานของนกัเขียนสาํคญั 

A study of forms and ideas in children’s literature found in nursery rhymes, riddles and 

fairy tales, with the focus on the works of important authors 

 

ENG 3902 วรรณคดียโุรป        3 (3-0-6) 

(EN 392) (European Literature) 

ศึกษาลกัษณะ โลกทศัน ์และประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมยโุรป จากบทอ่านท่ีคดัเลือกมา 

A study of the nature, world views, and historical development of the European 

literature with illustrations from selected works or excerpts 

 

ENG 4901 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล     3 (3-0-6) 

(EN 395) (Selected Works of Nobel Prize Authors) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในบทประพนัธ์ของนกัเขียนรางวลัโนเบล  

A study of the literary forms and ideas of some Nobel Prize winning authors 

 

    ENG 4902 วรรณคดีวิจารณ์         3(3-0-6) 

    (EN 491) (Literary Criticism) 

ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่สมยัอริสโตเติล จนถึงสมยัปัจจุบนั ควบคู่ไปกบั

การศึกษาบทวจิารณ์ต่าง ๆ 

A study of the theories of criticism from the time of Aristotle to the present, along with 

the study of criticism 

 

ENG 4904 วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา     3 (3-0-6) 

(EN 494)  (Literary Works with Emphasis on Religious Attitudes) 

ศึกษารูปแบบการประพนัธ์และแนวคิดในบทประพนัธ์ท่ีเนน้หนกัเร่ืองทศันคติทางศาสนา  

A study of the styles, techniques, and ideas in some literary works focusing on religious 

attitudes 

 

 

3.   หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 
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      3.1 ภาษาศาสตร์ทัว่ไป 

 ENL 2001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา      3 (3-0-6) 

(LI 200) (Introduction to Language) 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษา  เร่ืองความสาํคญัของภาษา  จุดกาํเนิดของภาษา  ลกัษณะภาษา

ของสตัว ์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและสมอง  ระบบเสียง  ระบบคาํ  ระบบไวยากรณ์อนั

เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์  ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบติั อรรถศาสตร์ การเรียนรู้ภาษา ลกัษณะและเหตุแห่ง

ความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม  การ

เปล่ียนแปลงทางภาษาตลอดจนลกัษณะของภาษาและตวัเขียนต่างๆ ในโลก 

A study of the question, “What  is language?”,  its importance and origin, animal  

languages, language and the brain, phonological and morphological systems, 

transformational grammar and government and binding syntax, language acquisition, 

pragmatics, semantics, language and culture, including language change and writing 

systems 

 

ENL 2002 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 

(LI 210) (Introduction to Linguistics) 

ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ของภาษาศาสตร์พรรณนา ลกัษณะและธรรมชาติของภาษาในดา้น

องคป์ระกอบและโครงสร้าง การศึกษาการวเิคราะห์ภาษาศาสตร์ตามทฤษฎีไวยากรณ์

ปริวรรต 

An introduction to the methods of descriptive linguistics and its components, and 

structure as well as linguistic analysis according to Generative Transformational 

Grammar 

 

ENL 2003 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ   3 (3-0-6) 

(LI 211)  (Introduction to English Phonetics and Phonology) 

ศึกษาหน่วยเสียง  หลกัการออกเสียงภาษาองักฤษ  ฐานกรณ์และประเภทของเสียงเสียง

เนน้หนกั ทาํนองเสียง พร้อมทั้งฝึกออกเสียงต่างๆ และกาํหนดฐานกรณ์ใหไ้ด ้ ตลอดจน

ฝึกอ่านและฝึกเขียนสัทอกัษร 

A study of English phonemes, the articulatory phonetics of English, vocal sound 

production, points and manners of articulation, stress, intonation, with emphasis on 

reading and writing phonetic symbols 

ENL 2101 โครงสร้างภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 
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(LI 212) (The Structure of English) 

ศึกษาระบบโครงสร้างของภาษาองักฤษในระดบั เสียง  คาํ  และประโยคตามหลกัการของ

ทฤษฎีไวยากรณ์แนวโครงสร้าง   

A study of the structure of English phonology, morphology and syntax, with emphasis 

on the structural approach 

 

ENL 3101 สัทศาสตร์ทัว่ไป        3 (3-0-6) 

(LI 310) (General Phonetics) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของสัทศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัศาสตร์แขนงอ่ืน และหลกัการ

เปล่งเสียง  โดยเนน้การฝึกฟังเสียงและเปล่งเสียงต่าง ๆ ตามระบบสัทอกัษรของสมาคม

สัทศาสตร์นานาชาติ 

A study of the development of phonetics, the relationships between phonetics and other 

sciences, and the principles of the articulation of speech sounds, with emphasis on 

listening and articulation practice using the phonetic symbols of the International 

Phonetic Association 

 

   **ENL 3102 สัทวทิยา        3 (3-0-6) 

(LI 311) (Phonology) 

ศึกษาความสาํคญัและท่ีมาของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียง  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

โครงสร้างของระบบเสียง กบัโครงสร้างของระบบอ่ืนๆในภาษา เปรียบเทียบ ความแตกต่าง

ระหวา่งแนวคิดของสัทวทิยาแนวโครงสร้างนิยม และสัทวิทยาปริวรรต  ฝึกวเิคราะห์ระบบ

เสียงในภาษาต่างๆ  ฝึกสร้างกฎในเร่ืองเสียง และการเรียงลาํดบักฎเพื่อนาํไปใชต้าม

แนวสัทวทิยาแบบปริวรรต 

A study of the main principles of the phonological structure of a language, the 

phonological role in linguistic theory, phonological analysis within the framework of the 

two main structural approaches, structural phonology and generative phonology, and 

practice with phonological analysis within the framework of generative phonology 

 

 

 

 

ENL 3103 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา      3 (3-0-6) 
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(LI 312)  (English Syntax) 

ศึกษาระบบโครงสร้างของประโยคภาษาองักฤษตามแนวคิดของนกัภาษาศาสตร์แนวเดิม

และภาษาศาสตร์พรรณนา  รวมถึงแนวคิดทางภาษาศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีวา่ดว้ยโครงสร้างของ

ประโยคภาษาองักฤษ และฝึกวเิคราะห์ประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบต่างๆ 

A study of descriptive and prescriptive approaches to the English syntax, with emphasis 

on sentence analysis 

 

ENL 3104 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์        3 (3-0-6) 

(LI 313)  (Introduction to Semantics) 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในวชิาอรรถศาสตร์  เนน้การวเิคราะห์ทฤษฎีตามแนวปรัชญาและ

ภาษาศาสตร์เก่ียวกบัความหมายของคาํและขอ้ความ การส่ือความหมายระหวา่งบุคคล  

ความหมายท่ีเป็นส่ือทางความรู้สึก  ความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัความเป็นจริงตลอดจน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ของภาษาศาสตร์ท่ีนาํความหมายไปเก่ียวขอ้ง

ไดแ้ก่ ระบบเสียง  ระบบคาํและระบบประโยค 

A study of theoretical, philosophical and lexical semantics, with emphasis on sense 

relations, word meaning and utterance meaning, grammar and interpersonal meaning, as 

well as meaning related to its phonological, morphological and syntactical components 

 

ENL 3105 ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ         3 (3-0-6) 

(LI 315)  (The Dialects of English) 

ศึกษาภาษาถ่ินท่ีสาํคญัในภาษาองักฤษ  โดยเนน้ภาษาองักฤษในประเทศองักฤษและ

สหรัฐอเมริกาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษมาตรฐานในประเทศ

องักฤษกบัสหรัฐอเมริกาในดา้นการออกเสียง การเลือกใชค้าํศพัท ์การสะกดคาํและ

โครงสร้างทางไวยากรณ์ 

A study of the main dialects of English in Great Britain and the United States of 

America through phonology, morphology, spelling and syntax, with emphasis on 

comparison between British and American English standard 

 

 

 

 

ENL 4101 ประวติัภาษาศาสตร์         3 (3-0-6) 
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(LI 411)  (History of Linguistics) 

ศึกษาประวติัและววิฒันาการของวชิาภาษาศาสตร์ โดยเร่ิมจากแนวคิดพื้นฐานตั้งแต่สมยั

กรีกและละตินจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 ทั้งในทวปียโุรปและอเมริกา โดยเนน้ใหเ้ห็น

ความแตกต่างระหวา่งแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์แนวต่างๆ  

A study of the history of linguistic thought from Greek and Latin until  the twentieth 

century both in Europe and America, with special emphasis on different theoretical 

approaches and linguistic thought 

 

ENL 4103 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 

(LI 413)  (Introduction to Historical Linguistics) 

ศึกษาสาเหตุการเปล่ียนแปลงและกระบวนการเปล่ียนแปลงของภาษา ตลอดจนผลท่ีเกิด

จากเปล่ียนแปลงของภาษาในดา้นเสียง คาํ ประโยคและความหมาย โดยเนน้การศึกษากฎ

ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของภาษาดว้ยวธีิการเปรียบเทียบและการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างภายใน 

A study of language change in terms of the causes, processes, and results of the change 

made on the different levels of phonology, morphology, syntax, and semantics, with 

emphasis on the language change principles of the comparative method and the method 

of internal reconstruction 

 

ENL 4104 ประวติัภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 

(LI 414)  (History of the English Language) 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของภาษาองักฤษ เนน้เร่ืองววิฒันาการของภาษาองักฤษตั้งแต่

สมยัแองโกลแซกซนัจนถึงปัจจุบนั ในดา้นการสะกด  การออกเสียงสระพยญัชนะ  การลง

เสียงเนน้หนกั ระบบโครงสร้างของคาํ  ระบบโครงสร้างประโยคตลอดจนววิฒันาการ

ของศพัทแ์ละความหมาย 

A study of the history of the English language and the development of its phonology, 

morphology, syntax, and semantics from the Old English period into the forms currently 

used 

 

 

 

ENL 4105 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั      3 (3-0-6) 
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(LI 418)  (Current Issues in Linguistics) 

ศึกษาแนวคิดใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์และปัญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติัต่างๆ โดยเนน้

เฉพาะหวัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั  

A study of new concepts in linguistics and theoretical problems with its practice, with 

emphasis on current issues 

 

3.2 หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ENL 3501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยกุต ์     3 (3-0-6) 

(LI 380)  (Introduction to Applied Linguistics) 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาศาสตร์กบัวทิยาการแขนงต่างๆ ซ่ึงนาํทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ไปใชใ้นภาคปฏิบติั  ศึกษาวธีินาํผลการคน้ควา้สาขาภาษาศาสตร์ไปประยกุต์

ช่วยแกปั้ญหาภาคปฏิบติัต่างๆ ของนกัการศึกษา นกัสังคมวทิยา นกัจิตวทิยา และนกั

มานุษยวทิยา   

A study of the relationship between linguistics and other related fields, and the 

application of linguistic  theory to practical language usage, with emphasis on the 

application of linguistics to problem solving for educators, sociologists, psychologists, 

and anthropologists 

 

ENL 3502 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์สังคม      3 (3-0-6) 

(LI 384)  (Introduction to Sociolinguistics) 

ศึกษาความแตกต่างของภาษาท่ีใชใ้นสังคมกลุ่มต่างๆ  ศึกษาประโยชน์ของการนาํความรู้

เร่ืองความแตกต่างของภาษาไปใช ้โดยเนน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาถ่ิน และการนาํขอ้มูล

ของภาษาศาสตร์สังคมไปใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้าง และระบบของสังคม รวมทั้งการ

วางแผนเก่ียวกบัภาษา 

A study of linguistic variations used by different social groups, the application of 

linguistic diversity  through social and regional dialects, and the application of 

sociolinguistic data as a diagnostic index of social structure, social system and language 

planning 

 

 

 

ENL 3601 วาทกรรมวิเคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา       3 (3-0-6) 



 

 

77 

(LI 385)  (Discourse Analysis and Strategies) 

ศึกษาการตีความบทสนทนาโดยใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ร่วมกบัปัจจยัทางสังคม โดย

เนน้การสังเคราะห์บทสนทนาและการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มคนท่ีมีความ

แตกต่างทางชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาองักฤษ โดยการวเิคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์สังคมและ

มานุษยวทิยา 

A study of discourse interpretation using linguistic theories and social factors focusing 

on conversations and the discourse used by various social and ethnic groups, in terms of 

the sociolinguistic and  anthropological aspects of the English language 

 

ENL 3503 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์จิตวทิยา     3 (3-0-6) 

(LI 387)  Introduction to Psycholinguistics) 

ศึกษาสัญญาณและการรับรู้ในดา้นภาษาพดู  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา              

และการพดูสองภาษา  เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองพฤติกรรมในการใชภ้าษาและ                       

การเรียนรู้ภาษา 

A study of concept and cognition in speaking a language, acquisition of language and 

bilingualism for the understanding of language behavior and language acquisition 

 

ENL 3504 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา         3 (3-0-6) 

(LI 388)  (Applied Linguistics in Language learning) 

ศึกษาการนาํหลกัภาษาศาสตร์และจิตวทิยาไปประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาท่ีสอง โดยเนน้การวเิคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานในส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัระเบียบวธีิการเรียนรู้

ต่างๆ 

A study of the application of linguistic and psychological principles to foreign and 

second language learning, with emphasis on the analysis of the basic theories of the two 

disciplines, and on various language learning approaches 

 

ENL 3602 ภาษาสัมพนัธ์ศึกษา         3 (3-0-6) 

(LI 389)   (Interlanguage Studies) 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัเก่ียวกบัสภาวะแทรกซอ้นทางภาษาท่ีผูเ้รียนภาษาท่ีสองประสบ

อยูท่ ั้งในภาษาพดูและภาษาเขียน ศึกษาวธีิวเิคราะห์เทียบภาษา วธีิวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด วธีิ

วเิคราะห์สมรรถนะทางภาษา และศึกษาวาทกรรมวเิคราะห์ 
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A study of the theory and research related to the study of the spoken and written 

interlanguage of second language acquisition, with emphasis on procedures in contrastive 

analysis, error analysis, performance analysis, and discourse analysis 

 

ENL 3603 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย      3 (3-0-6) 

(LI 390)  (Contrastive Analysis of English and Thai) 

ศึกษาหลกัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในดา้นระบบ

เสียง โครงสร้างคาํ  รูปประโยค  และความหมาย 

A study of the contrastive analysis of English and Thai phonology, morphology, syntax, 

and semantics 

 

ENL 3701   ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1       3 (3-0-6) 

(LI 395)  (Linguistics and Reading English I) 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวธีิการทางภาษาศาสตร์เพื่อนาํมาประยกุตใ์นการแกปั้ญหาการ

อ่านภาษาองักฤษในระดบัพื้นฐาน   

A study of linguistic theories, principles, methods and their application to problem 

solving in reading basic English 

 

**ENL 3702 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ       3 (3-0-6) 

(LI 397)  (Linguistics and Writing English) 

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ โดยเนน้

เทคนิคการเขียน และการแกไ้ขประโยคท่ีมีขอ้ผิดพลาดใหถู้กตอ้ง 

A study of linguistic theories useful to writing of English with emphasis on helpful 

writing techniques and problem solving 

 

ENL 3604 ปัญหาการใชค้าํและรูปแบบประโยคภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาไทย 3 (3-0-6) 

(LI 398)  (Problems of Words Usage and Sentence Patterns in English for Thai  Students) 

ศึกษาภาษาองักฤษในดา้นการใชค้าํและรูปแบบประโยคท่ีเป็นปัญหากบันกัศึกษาไทย   

โดยเนน้ทกัษะในการใชรู้ปแบบประโยคท่ีน่ารู้ต่างๆ ในภาษาองักฤษ 

A study of word usage and sentence patterns in English which cause problems for Thai 

students, with emphasis on the skills used in interesting sentence patterns 
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ENL 4601 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ    3 (3-0-6) 

(LI 485)  (Error Analysis of English Usage) 

ศึกษาความแตกต่างในการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ และวธีิการวเิคราะห์

ขอ้ผดิพลาด  โดยเนน้ถึงสาเหตุต่าง ๆ และความเป็นไปไดข้องขอ้ผดิพลาดในภาษาองักฤษ 

A study of the differences between native and foreign languages of various causes and 

possibilities of errors in English usage  

 

** ENL 4602 วจันปฏิบติัศาสตร์         3 (3-0-6) 

(LI 486)  (Pragmatics) 

ศึกษาภาษาท่ีใชต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยเนน้การตีความในการใชภ้าษาแบบ    

วจันกรรมของผูพ้ดู รวมทั้งความหมายท่ีส่ือเป็นนยั ความหมายท่ีเกิดจากการเปล่งเสียง 

และอากปักริยา ตลอดจนโครงสร้างของบทสนทนา 

A study of language used in context  with an emphasis on how to interpret the 

speaker’s/writer’s intention in terms of speech acts, conversational implicature, 

paralanguage, and conversational structure 

 

ENL 4701 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 2       3 (3-0-6) 

(LI 495)  (Linguistics and Reading English II) 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวธีิการทางภาษาศาสตร์ต่อเน่ืองจาก ENL 3701 (LI 395) เพื่อ

นาํมาประยกุตใ์นการแกปั้ญหาและส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสูงข้ึน  

A continuing study of theories, principles, and linguistic approaches with their 

application to problem solving for reading English at higher levels 

 

ENL 4603 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 

(LI 499)  (Miscue Analysis in Reading English) 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวธีิการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่านภาษาองักฤษตามแนว

หลกัการทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์จิตวทิยา โดยเนน้การอ่านภาษาองักฤษ เป็น

ภาษาต่างประเทศและการใชก้ลวธีิในการแกปั้ญหา 

A study of the theory and principles of miscue analysis in reading based on general linguistic 

and psycholinguistic principles, with the emphasis on English as a foreign language and 

strategies for problem solving  
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4.  หมวดภาษาองักฤษเฉพาะด้าน    

     4.1  ภาษาองักฤษในสาขาวชิาการต่าง  ๆ 

ENS 3107 ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข   3 (2-2-5) 

(EN 315) (English for Healthcare Professionals) 

ศึกษาศพัท ์สาํนวนท่ีใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมทั้งการเขียน

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการลกัษณะต่าง ๆ  

A study of basic vocabulary and expressions used in healthcare services, and career-

related writings 

 

ENS 3101 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์      3 (2-2-5) 

(EN 324)  (English in the Field of Science) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตาํรา วารสาร และรายงานในสาขา

วทิยาศาสตร์ เพื่อใหคุ้น้เคยกบัลีลาการเขียน รูปแบบของประโยค ศพัทเ์ฉพาะและศพัท์

ทัว่ไปท่ีใชก้นัอยูเ่ป็นประจาํในขอ้เขียนเหล่าน้ี 

A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science, with 

reading practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, 

technical terms and vocabulary 

 

ENS 3102 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์     3 (2-2-5) 

(EN 325)  (English in the Field of Economics) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตาํรา วารสาร และรายงานในสาขา

เศรษฐศาสตร์ และฝึกอ่านบทตดัตอน เพื่อใหคุ้น้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของ

ประโยค ศพัทเ์ฉพาะ และศพัทท์ัว่ไป  

A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of economics, 

with reading practice meant to familiarize students with important styles and sentence 

structures, technical terms and vocabulary 

 

ENS 3103 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ      3 (2-2-5) 

(EN 326)  (English in the Field of Business Administration) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตาํรา วารสาร และรายงานในสาขา

บริหารธุรกิจและฝึกอ่านบทตดัตอน เพื่อใหคุ้น้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของประโยค 

ศพัทเ์ฉพาะ และศพัทท์ัว่ไป  
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A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of business 

administration, with reading practice, meant to familiarize students with important styles 

and sentence structures, technical terms and vocabulary 

 

ENS 3104 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์      3 (2-2-5) 

(EN 327)  (English in the Field of Political Science) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านการเขียนประเภทตาํรา วารสาร และรายงานในสาขารัฐศาสตร์ 

เพื่อใหคุ้น้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของประโยค ศพัทเ์ฉพาะ และศพัทท์ัว่ไป  

A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of political science, 

with reading practice meant to familiarize students with important styles and sentence, 

technical terms and vocabulary 

 

ENS 3105 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์       3 (2-2-5) 

(EN 328)  (English in the  Field  of  Law) 

ศึกษาลกัษณะการเขียนและฝึกอ่านตวับทกฎหมายและเอกสารทางกฎหมาย  เพื่อให้

คุน้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของประโยค ศพัทเ์ฉพาะ และศพัทท์ัว่ไป  

A study of the characteristics of law articles and legislative documents, with reading 

practice meant to familiarize students with important styles and sentence structures, 

technical terms and vocabulary 

 

ENS 3106 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์      3 (2-2-5) 

(EN 329)  (English in The Field of Education) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตาํรา วารสาร และรายงานสาขาศึกษาศาสตร์ 

และฝึกอ่านบทตดัตอน  เพื่อใหคุ้น้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของประโยค ศพัทเ์ฉพาะ 

และศพัทท์ัว่ไป 

A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of education, with 

reading practice meant to familiarize students with important styles and sentence 

structures, technical terms and vocabulary 
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ENS 4101 ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์     3 (2-2-5) 

(EN 429)  (Advanced English in the Field of Science) 

ศึกษาลกัษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตาํรา  วารสาร และรายงานในสาขา

วทิยาศาสตร์ ในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหคุ้น้เคยกบัแนวการเขียน รูปแบบของประโยค  ศพัท์

เฉพาะและศพัทท์ัว่ไป รวมทั้งฝึกเขียนงานในดา้นวทิยาศาสตร์ 

An advanced study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of 

science, with reading practice meant to familiarize students with important styles, 

sentence structures, technical terms and vocabulary including writing practice 

 

4.2 ภาษาองักฤษธุรกจิ 

ENS 3201 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน      3 (2-2-5) 

(EN 320)  (English in Job Application) 

ศึกษาและฝึกอ่านประกาศรับสมคัรเขา้ทาํงาน  และฝึกเขียนใบสมคัรเขา้ทาํงาน จดหมาย

สมคัรงาน ประวติัยอ่ส่วนตวั จดหมายรับรองความสามารถและความประพฤติของผูส้มคัร  

A study and practice of reading and writing application forms and letters, resumes, and 

letters of recommendation 

 

ENS 3202 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน      3 (2-2-5) 

(EN 321) (English in Office Work)       

ศึกษารูปแบบ อ่านและเขียนจดหมายธุรกิจ บนัทึกขอ้ความสั่งงาน รายงานสรุปและ

รายงานการประชุม  

A study and practice of the characteristics of various models of business letters, memos, 

reports, and minutes including reading and writing 

 

ENS 4201 ภาษาองักฤษในการสัมภาษณ์       3 (2-2-5) 

(EN 411)  (English in Interviewing) 

ศึกษาหลกัการ วธีิการ กลวธีิ แบบแผนและการเตรียมตวัของผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้

สัมภาษณ์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

A study of principles which are applicable to interviewing situations for both 

interviewers and interviewees, as well as various approaches, techniques,  formalities in 

interviewing, and preparation 
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ENS 4202 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ      3 (2-2-5) 

(EN 420) (Secretarial English) 

ศึกษารูปแบบ และฝึกอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ บนัทึกขอ้ความติดต่อการงาน 

รายงานสรุปและรายงานการประชุม  ในระดบัท่ีสูงข้ึนสาํหรับเลขานุการ 

A study of the formats and characteristics of various types of letters, memos, reports and 

minutes in an advanced level for secretary 

 

ENS 4203 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์      3 (2-2-5) 

(EN 421) (Journalistic English) 

ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ หวัข่าว 

เน้ือข่าว บทบรรณาธิการ บทความ และบทโฆษณาต่าง ๆ  

A study and practice of the English used in newspaper writing, including writing headlines, 

body, editorials, articles, and advertisements 

 

4.3 ภาษาองักฤษเพือ่การแปล 

ENS 3301 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้      3 (2-2-5) 

(EN 322)  (Introduction to Translation from English) 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวธีิการแปลแบบต่าง ๆ ฝึกวเิคราะห์ปัญหาดา้นโครงสร้างและ

ความหมายในการแปลประโยคและขอ้เขียนสั้น ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

A study of translation theories and methodologies with an analysis of the various 

syntactic and semantic problems found in the translation of sentences and short passages 

from English to Thai 

 

ENS 4301 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก     3 (3-0-6) 

(EN 423) (Children’s English Literary Works Translation) 

ศึกษาทฤษฎี ลกัษณะและผลงานแปลวรรณกรรมสาํหรับเด็กท่ีน่าสนใจ โดยเนน้การฝึก

แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

A study and practice of the translation of children’s literary works, with the emphasis on 

translation from English into Thai 
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ENS 4302 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ     3 (2-2-5) 

(EN 424) (English News and Features Translation) 

ศึกษาลกัษณะและตวัอยา่งการแปลข่าวและสารคดีท่ีน่าสนใจ โดยเนน้การฝึกแปลจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

A study of the characteristics of news and feature writing, with practice in the 

translation of news and features from English into Thai 

 

ENS 4303 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ     3 (2-2-5) 

(EN 425)  (English Short Story and Novel Translation) 

ศึกษาลกัษณะและตวัอยา่งการแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายท่ีน่าสนใจโดยเนน้การ ฝึกแปล

จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

A study of short story and novel translation methodology, with practice translating from 

English into Thai 

 

ENS 4304 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ   3 (2-2-5) 

(EN 426) (English Movie and Television Script Translation) 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละตวัอยา่งการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ โดยเนน้การฝึกแปล

จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

A study of the techniques used in movie and television script translation, with practice 

translating movie and television scripts from English into Thai 

 

4 .4    ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

ENS 3401 ภาษาองักฤษเพื่อโรงแรม       3 (2-2-5) 

(EN 319)  (English  for  Hotel) 

   ศึกษาและฝึกใชศ้พัท ์สาํนวน และภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นปกติในโรงแรม แผนกต่างๆ  

   เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบัลูกคา้และพนกังานของโรงแรมได ้  

  To study and practice the use of English vocabulary, expressions, and language  

commonly used in different hotel departments in order to be able to communicate with 

guests and members of hotel staff. 
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ENS 3402 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว     3 (2-2-5) 

(EN 427)  (English for Tourism Promotion) 

ศึกษาและฝึกใชศ้พัท ์สาํนวน และโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษจากบทอ่าน และบท

สนทนาในปริบทการท่องเท่ียว โดยครอบคลุมสาระสาํคญัในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว ทาง

ธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งใหม่ วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนอาชีพสาํคญัใน

ทอ้งถ่ินท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

A study and practice of  the use of English vocabulary, expressions, and sentence structure 

based on authentic texts, and making conversations in a tourism context, with emphasis on natural 

attractions, new destinations, traditions and cultures, including major local professions 

promoting Thai tourism 

 

**ENS 3403 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์      3 (2-2-5) 

(EN 323) (English for Guides) 

ศึกษาและฝึกใชป้ระโยคและขอ้ความภาษาองักฤษต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับงานมคัคุเทศก ์

ไดแ้ก่ การพรรณนาและการบรรยายประวติัของบุคคล ส่ิงของ และสถานท่ีน่าสนใจ 

ตลอดจนสาระสาํคญัทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมการปกครองและเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย โดยเนน้การพดูและฟัง 

A study and practice of the English used for guides in the tourist industry, focusing on 

explanations and descriptions of places and people of interest, geography, history, 

culture, politics, and economy, with emphasis on listening and speaking 

 

*ENS 3404 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1      3(2-2-5) 

  (English for Tourism I) 

ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นธุรกิจท่องเท่ียว โดยฝึกทกัษะการอ่าน แผน่พบัโฆษณาและ

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการฟัง การพูด โดยเนน้คาํศพัท ์สาํนวน และบทสนทนาต่าง ๆ ท่ีใช้

ธุรกิจท่องเท่ียว 

This course provides practice in reading brochures, advertisement, and other documents, 

as well as listening and speaking skills, with an emphasis on the type of vocabulary, 

expressions, and various types of conversations used in the tourism business. 
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**ENS 4401 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2       3 (2-2-5) 

(EN 410)  (English for Tourism II)  

ศึกษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานมคัคุเทศก ์โดยฝึกทกัษะการใหข้อ้มูลดา้นประวติัศาสตร์  

ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม เทศกาลงานประเพณี  และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  เนน้

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  การฟังและตอบขอ้ซกัถาม  การเจรจาต่อรอง  และการแกไ้ข

ปัญหา 

This course focuses on the study of English used in the field of tourism and contains 

extensive practice in the skills of giving information regarding history, arts, culture, 

tradition, festivals, and important tourist attractions. The linguistic focus is on 

conversations in various situations, listening and answering questions, as well as 

negotiation and problem solving. 

 

ENS  4402 ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย  3 (2-2-5) 

(EN 428)  (English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture) 

ศึกษาและฝึกทกัษะการอ่านและเขียน เพื่อใหส้ามารถใชศ้พัท ์สาํนวนเฉพาะทางดา้น

ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือของคนไทย 

A study and practice of reading and using vocabulary and expressions on the topics on 

Thai history, arts and culture as related to Thai beliefs 

 

*ENS 4403 ภาษาองักฤษในธุรกิจสปา      3(2-2-5) 

  (English for Spa Business) 

  ศึกษาและฝึกใชป้ระโยคและขอ้ความภาษาองักฤษต่างๆ จากบทอ่านและบทสนทนาใน 

บริบทธุรกิจสปาท่ีจาํเป็นสาํหรับมคัคุเทศก ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาและผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นสปา โดยครอบคลุมสาระสาํคญัเร่ืองประวติัศาสตร์ท่ีมาของธุรกิจสปาในประเทศ

ต่างๆ ประเภทของสปา ส่ิงของ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจสปา 

  A study and practice of the English used for guides, spa business persons and spa  

service  providers, focusing on the history of spa business in different country, things,  

tools and equipment used in spa business. 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต วชิาศึกษาทัว่ไป 42 หน่วยกิต 

วชิาเอก 63   หน่วยกิต วชิาเอก 63   หน่วยกิต 

วชิาโท 24   หน่วยกิต วชิาโท 24   หน่วยกิต 

วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต วชิาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต 

หรือ วชิาสหกิจศึกษา     15 หน่วยกิต หรือ  วชิาสหกิจศึกษา      9 หน่วยกิต 

   และวชิาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาเอก รวม 63 หน่วยกติ  หมวดวชิาเอก รวม 63 หน่วยกติ  

วชิาเอกบังคบั    30 หน่วยกติ วชิาเอกบังคบั     30 หน่วยกติ 

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

EN  203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 

EN  204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ี

กาํหนดให ้

3 ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ี

กาํหนดให ้

3 

EN  205 การเขียนประโยคและอนุเฉท

ภาษาองักฤษสั้นๆ 

3 ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉท

ภาษาองักฤษสั้นๆ  

3 

EN  206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 3 ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ  3 

EN  230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี

องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 

3 ENG 2601 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ

และวรรณคดีอเมริกนั 

3 

EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 3 ENG 2901 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี  3 

EN  305 การเขียนความเรียงและยอ่ความ

ภาษาองักฤษ 

3 ENG 3401 การเขียนความเรียงและยอ่ความ

ภาษาองักฤษ 

3 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วชิาเอกบังคบั    30 หน่วยกติ (ต่อ) วชิาเอกบังคบั    30 หน่วยกติ (ต่อ) 

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

EN  306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 3 ENG 3301 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 3 

EN  405 การเขียนบทแสดงความเห็นและ

จดหมายภาษาองักฤษ 

3 ENG 4401 การเขียนบทแสดงความเห็นและ

จดหมายภาษาองักฤษ 

3 

LI   200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 3 ENL 2001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 3 

วชิาเอกเลอืก     33 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาต่างๆ จาํนวน 33 หน่วยกิต ในจาํนวนน้ี

ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300-499 ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

โดยเนน้ในหมวดใดหมวดหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษทัว่ไป  33 หน่วยกิต 

1.1 ใหน้กัศึกษาเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนใน

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต โดย

เลือกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

วชิาเอกเลอืก      33 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาต่างๆ จาํนวน 33 หน่วยกิต ในจาํนวนน้ี 

ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000-4999 ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

โดยเนน้หนกัในหมวดใดหมวดหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษทัว่ไป  33  หน่วยกิต 

1.1 ใหน้กัศึกษาเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนใน

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือก

จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 ENL 2002 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 

LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3 ENL 2101 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3 

LI 311 สทัวทิยา 1 3 **ENL 3102 สทัวทิยา 3 

LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 ENL 3103 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 ENL 3104 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

LI 390 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบั

ภาษาไทย 

3 ENL 3603 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบั

ภาษาไทย 

3 

LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

3 ENL 4603 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

3 

1.2 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดี ท่ีเปิดสอนใน  

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน  6  หน่วยกิต 

1.2 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดี ท่ีเปิดสอนใน 

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน  6  หน่วยกิต 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

1.3 เลือกเรียนวชิาเฉพาะหมวดใดหมวดหน่ึงท่ีเปิดสอน 

ในภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ดงัต่อไปน้ีคือ 

หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น  

หมวดวชิาวรรณคดี และหมวดวชิาภาษาศาสตร์  

 จาํนวน 21 หน่วยกิต หรือ 

1.4 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป  

หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หมวดวชิาวรรณคดี 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ รวมกนัจาํนวน 21 หน่วยกิต 

กระบวนวชิาในขอ้ (1.2) 1.3) (1.4) ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 

300-499 

หมายเหตุ  นกัศึกษาวชิาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไปตอ้งเรียนวชิา

ในขอ้ (1.1 กบัขอ้ (1.2) และเลือก เรียนวชิาในขอ้ (1.3) 

หรือขอ้ (1.4) 

1.3 เลือกเรียนวชิาเฉพาะหมวดใดหมวดหน่ึงท่ีเปิดสอน 

ในภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ดงัต่อไปน้ีคือ  

หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

หมวดวชิาวรรณคดี และหมวดวชิาภาษาศาสตร์  

จาํนวน 21 หน่วยกิต หรือ 

1.4 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หมวดวชิาวรรณคดี 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ รวมกนัจาํนวน 21 หน่วยกิต 

กระบวนวชิาในขอ้ (1.2) (1.3) (1.4) ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 

3000-4999 

หมายเหตุ  นกัศึกษาวชิาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไปตอ้งเรียนวชิาใน

ขอ้ (1.1) กบัขอ้ (1.2) และเลือกเรียนวชิาในขอ้ (1.3) 

หรือขอ้ (1.4)  

2.  วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษเฉพาะด้าน  33 หน่วยกติ 2.  วชิาเอกเลอืกภาษาองักฤษเฉพาะด้าน  33 หน่วยกติ     

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

EN 320 

EN 321 

ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน     เลือก 1 กระบวนวชิา 

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน     จาํนวน 3 หน่วยกิต 

ENS 3201 

ENS 3202 

ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน       เลือก 1 กระบวนวชิา 

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน      จาํนวน 3 หน่วยกิต 

EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3 **ENS 3403   ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์ 3 

EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 ENS 4203 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 

EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ ENS 3101 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 

EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์        เลือก 1  ENS 3102 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์        เลือก 1  

EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ         กระบวนวชิา ENS 3103 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ         กระบวนวชิา 

EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์             จาํนวน ENS3104 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์             จาํนวน 

EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์            3 หน่วยกิต ENS3105 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์            3 หน่วยกิต 

EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ ENS3106 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 

2.1 วชิาเลอืก 21 หน่วยกติ 

เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นในระดบั 300-499 

2.2 วชิาเลอืก 21 หน่วยกติ 

เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นในระดบั 3000-4999 

3.  วชิาเอกเลอืกวรรณคด ี 33  หน่วยกติ  

3.1 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอนในภาควชิา

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์จาํนวน 24 หน่วยกิต 

3.2 เลือกเรียนวชิาในหมวดอ่ืนหรือหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอน

ในภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์จาํนวน 9 หน่วยกิต  แต่

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300-499 

3.  วชิาเอกเลอืกวรรณคด ี 33  หน่วยกติ  

3.1 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอนในภาควชิา

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์จาํนวน 24 หน่วยกิต 

3.2 เลือกเรียนวชิาในหมวดอ่ืนหรือหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอนใน

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์จาํนวน 9 หน่วยกิต  แต่ทั้งน้ี 

ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000-4999 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4. วชิาเอกเลอืกภาษาศาสตร์  33  หน่วยกติ  

4.1 วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

4. วชิาเอกเลอืกภาษาศาสตร์  33  หน่วยกติ 

4.1 วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัส ช่ือวชิา หน่วยกติ 

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 ENL2002 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 

LI 211 

 

ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทั

วทิยาภาษาองักฤษ 

3 ENL2003 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทั

วทิยาภาษาองักฤษ 

3 

LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 ENL3103 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 ENL3104 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

4.2 เลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป และ

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์รวม 21 หน่วยกิตทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาใน

ระดบั 300 – 499ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

4.2 เลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป และ

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์รวม 21 หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาใน

ระดบั 3000 – 4999 ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ีไม่ซํ้ า

กบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงก็ได ้ตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. สาํหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. สาํหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

วชิาโทของคณะนั้น ๆ  และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิาโทในคณะดงักล่าว 

มีจาํนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ใหเ้ป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะ

เลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต 

3. สาํหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษาต่างคณะใหถื้อ

กฎเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลกั                    

หมวดวชิาโท 24 หน่วยกติ 

ไม่แตกต่าง 

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิา

ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและวชิาเลือกเสรี 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2551)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไป วิชาเอก และวิชาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต หรือ 

นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 300 ฝึกอาชีพ จาํนวน 15 

หน่วยกิตในหมวดวชิาสหกิจศึกษา แทนหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นกระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 100 

หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิา RU 300 ฝึก

อาชีพในหมวดวชิาสหกิจศึกษา ไดแ้ละจะตอ้งผา่นการคดัเลือกตาม

เกณฑข์องมหาวทิยาลยัดว้ย 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 15 หน่วยกติ 

   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านั้น ดงัน้ี 

   1.นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  หาก

เรียนกระบวนวชิาคู่ซํ้ า คณะมนุษยศาสตร์  จะนบัหน่วยกิตใหเ้พียง

กระบวนวชิาเดียว                                                          

 2. นกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RAM 3000  (RU 300) สหกิจ

ศึกษา (Cooperative Education) จาํนวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวชิา

เลือกเสรีได ้และนกัศึกษาตอ้งเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท่ีไม่ซํ้ ากบักะบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิาศึกษา

ทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร 

วชิาโทภาษาองักฤษ หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 
กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป 

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

1. นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืน ๆ ท่ีเรียน

ภาษาองักฤษเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้ลือกเรียนกระบวน

วชิาต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งเลือก EN 201 และ EN 202 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป 

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

1. นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืน ๆ ท่ีเรียน

ภาษาองักฤษเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ ใหเ้ลือกเรียนกระบวน

วชิาต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งเลือก ENG 2001 และ ENG 2002 

EN 201   การอ่านเอาความภาษาองักฤษ ENG2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ    ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ    

EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 
EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ ENG 3401 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 

EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ ENG 3301 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษ  

ในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้              เลือก 1 

ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษ  

ในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้              เลือก 1 

EN 309 การฟังภาษาองักฤษ                 กระบวนวชิา 

เพ่ือความเขา้ใจ I   

ENG 3201 การฟังภาษาองักฤษ                 กระบวนวชิา 

เพ่ือความเขา้ใจ I   

EN 230     ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี           

องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั              เลือก 1          

ENG 2601 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี           

องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั                เลือก 1 

LI 200   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา          กระบวนวชิา   ENL 2001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา          กระบวนวชิา   

วชิาโทเลอืก  12 หน่วยกติ       

1. ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาองักฤษทัว่ไปและหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

ยกเวน้ EN 101, EN 102, EN 201 และ  EN 202  โดยเลือก

เรียนกระบวนวชิาในหมวดเดียวกนัหรือสองหมวดรวมกนัก็

ได ้จาํนวน 4 วชิา  

2. เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิาในวชิาโทบงัคบัแลว้ ตอ้งเป็น

กระบวนวชิาในระดบั  300–499  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   

9  หน่วยกิต 

วชิาโทเลอืก  12 หน่วยกติ 

1. ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาองักฤษทัว่ไปและหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

ยกเวน้ ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001 และ  ENG 2002  

โดยเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดเดียวกนัหรือสองหมวด

รวมกนัก็ไดจ้าํนวน 4 วชิา  

2. เม่ือนบัรวมกบักระบวนวชิาในวชิาโทบงัคบัแลว้ ตอ้งเป็น

กระบวนวชิาในระดบั  3000 – 4999  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  

9 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร 

วชิาโทภาษาองักฤษ หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

วชิาโทบังคบั  12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาในแผนใดแผนหน่ึงจาก 3 

แผนดงัน้ี 

วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาในแผนใดแผนหน่ึงจาก 3 

แผนดงัน้ี 

1.  ภาษาองักฤษธุรกจิ 1.  ภาษาองักฤษธุรกจิ 

EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน ENS 3201 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 

EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน ENS 3202 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ ENS 3103 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

EN 411 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ ENS 4201 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ 

2.  ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 2.  ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

EN 323  ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 **ENS 3403 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์        เลือก 1 

  *ENS 3404 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1      กระบวนวชิา 

EN 410  ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2 **ENS 4401 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2 

EN 427  ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ENS 3402 ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

EN 428  

 

ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษา

ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

ENS 4402 ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษา

ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

3.  ภาษาองักฤษเพือ่การแปล 3.  ภาษาองักฤษเพือ่การแปล 

EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ENS 3301 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก ENS 4301 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก 

EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ ENS 4302 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ  

EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

ภาษาองักฤษ                                           เลือก 1 

ENS 4303  

 

การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

ภาษาองักฤษ                                           เลือก 1 

EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบท        กระบวนวชิา 

โทรทศันภ์าษาองักฤษ                                             

ENS 4304 การแปลบทภาพยนตร์และบท         กระบวนวชิา 

โทรทศัน์ภาษาองักฤษ                                             
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ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตร 

วชิาโทภาษาองักฤษ หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้นอีก 4 กระบวนวชิา แต่ตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนในวชิาโทบงัคบั 

วชิาโทเลอืก  12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้นอีก 4 กระบวนวชิา แต่ตอ้งไม่ซํ้ ากบั

กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนในวชิาโทบงัคบั 

วชิาโทวรรณคด ี

วชิาโทบังคบั 3 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี1 กระบวนวชิา 

วชิาโทวรรณคด ี

วชิาโทบังคบั 3 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี1 กระบวนวชิา  

EN 230   ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี 

องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั              เลือก 1 

EN 2601   ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี 

องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั               เลือก 1 

EN 291   เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐาน                 กระบวนวชิา 

ของวรรณคดี    

EN 2901   เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐาน                 กระบวนวชิา 

ของวรรณคดี    

วชิาโทเลอืก  21 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดี 

จาํนวน 7 กระบวนวชิา แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 

300-499 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

วชิาโทเลอืก  21 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเรียนกระบวนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดี จาํนวน 7 

กระบวนวชิา แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 3000-

4999 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

วชิาโทภาษาศาสตร์ 

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

วชิาโทภาษาศาสตร์ 

วชิาโทบังคบั 12 หน่วยกติ 

LI 200   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา ENL 2001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

LI 211    ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทัวทิยา          

ภาษาองักฤษ                   

ENL 2003 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทัวทิยา 

ภาษาองักฤษ 

LI 312   วากยสมัพนัธ์ศึกษา ENL 3103 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

LI 313   ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์   ENL 3104 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

วชิาโทเลอืก  12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาศาสตร์ทัว่ไปและภาษาศาสตร์ประยกุต ์แตท่ั้งน้ีตอ้งเป็น

กระบวนวชิาในระดบั  300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

วชิาโทเลอืก  12 หน่วยกติ 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาใดๆ ในหมวดวชิา

ภาษาศาสตร์ทัว่ไปและภาษาศาสตร์ประยกุต ์ แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็น

กระบวนวชิาในระดบั  3000–4999 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 

หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

EN 101 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและศพัทจ์าํเป็นใน

ชีวติประจาํวนั 

ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและศพัทจ์าํเป็นใน

ชีวติประจาํวนั 

EN 102 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 

EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้  ENG 2102 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้

EN 205 การเขียนประโยค และอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ ENG 2401 การเขียนประโยค และอนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ 

EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 

EN 303 การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ ๆ ไป ENG 3101 การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ ๆ ไป 

EN 304 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ **ENG 4101 การพดูในท่ีสาธารณะ 

EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ ENG 3401 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 

EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ ENG 3301 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

EN 307 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความซาบซ้ึง ENG 4301 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความซาบซ้ึง  

EN 309 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 1 ENG 3201 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 1 

EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย

ภาษาองักฤษ 

ENG 4401 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย

ภาษาองักฤษ          

EN 406 การเขียนความเรียงและบทวจิารณ์      ---- 

EN 407 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 2 ENG 4201 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 2 

EN 422 การเขียนภาษาองักฤษแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ ENG 4402 การเขียนภาษาองักฤษแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวชิาวรรณคด ี หมวดวชิาวรรณคด ี

หมวดวรรณคดอีงักฤษและอเมริกนั โดยแบ่งตามประเภท หมวดวรรณคดอีงักฤษและอเมริกนั โดยแบ่งตามประเภท 

EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและ

วรรณคดีอเมริกนั 

ENG 2601 

 

ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและ

วรรณคดีอเมริกนั 

EN 250 ขอ้เขียนร้อยแกว้ประเภทพรรณนาและประเภท

บรรยาย 

ENG 3601 ร้อยแกว้องักฤษและอเมริกนัประเภทพรรณนาและ

บรรยาย 

EN 352 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั ENG 3602 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั 

EN 355 เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั ENG 3603 เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั 

EN 357 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั ENG 3604 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั 

EN 358 ละครองักฤษและอเมริกนั ENG 3605 ละครองักฤษและอเมริกนั 

หมวดวรรณคดอีงักฤษ หมวดวรรณคดอีงักฤษ 

EN 330 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง ENG 3701 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง 

EN 331 วรรณคดีสมยัอลิซาบีธนั ENG 3702 วรรณคดีสมยัอลิซาบีธนั 

EN 338 วรรณคดีสมยัคริสตศตวรรษท่ี 17 ENG 3703 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 17 

EN 339 วรรณคดีสมยัคริสตศตวรรษท่ี 18 ENG 3704 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศตวรรษท่ี 18 

EN 341 วรรณคดีโรแมนติก ENG 3705 วรรณคดีองักฤษสมยัโรแมนติก 

EN 342 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยัเอด็เวอร์เดียน ENG 3706 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยัเอด็เวอร์เดียน 

EN 441 นกัประพนัธ์สตรีองักฤษ       ------ 

EN 442 วรรณคดีองักฤษสมยัใหม่ ENG 4701 วรรณคดีองักฤษสมยัใหม่ 

EN 443 วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั ENG 4702 วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั 

EN 444 บทละครของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ ENG 4712 บทละครของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 

หมวดวรรณคดอีเมริกนั หมวดวรรณคดอีเมริกนั 

EN 370 วรรณกรรมอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยั

ก่อสร้างประเทศ 

ENG 3801 วรรณคดีอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยัก่อสร้าง

ประเทศ 

EN 371 วรรณกรรมอเมริกนัสมยัโรแมนติก ENG 3802 วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก 

EN 372 วรรณกรรมอเมริกนัสมยัสจันิยมและธรรมชาติ

นิยม 

ENG 3803 วรรณคดีอเมริกนัสมยัสจันิยมและธรรมชาตินิยม 

EN 470 วรรณกรรมอเมริกนัสมยัใหม่ ENG 4804  วรรณกรรมอเมริกนัสมยัใหม่ 

EN 473 วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั ENG 4805 วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั 

 

 



 

 

98 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวรรณคดอีเมริกนั (ต่อ) หมวดวรรณคดอีเมริกนั (ต่อ) 

EN 477 วรรณกรรมอเมริกนัยอดนิยม       ----- 

EN 478 นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั ENG4812 นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั 

EN 480 นิทานพ้ืนบา้นอเมริกนั      ------ 

EN 481 วรรณกรรมของนกัประพนัธ์แอฟริกนั-อเมริกนั      ------ 

EN 482 วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้ **ENG 4814 วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้

หมวดวรรณคดโีลก หมวดวรรณคดโีลก 

EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี ENG 2901 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 

EN 391 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก ENG 3901 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 

EN 392 วรรณคดียโุรป ENG 3902 วรรณคดียโุรป 

EN 394 วรรณกรรมของนกัเขียนชาวเอเซีย       ------ 

EN 395 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล ENG 4901 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล 

EN 491 วรรณคดีวจิารณ์ ENG 4902 วรรณคดีวจิารณ์ 

EN 492 วรรณกรรมวจิารณ์สงัคม      ------ 

EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก      ------      

EN 494 วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา ENG 4904 วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา 

หมวดวชิาภาษาศาสตร์ หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 

หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป 

LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา ENL 2001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา   

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ ENL 2002 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทัวทิยา

ภาษาองักฤษ   

ENL 2003   ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และสทัวทิยา

ภาษาองักฤษ 

LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ ENL 2101 โครงสร้างภาษาองักฤษ 

LI 310 สทัศาสตร์ทัว่ไป ENL 3101   สทัศาสตร์ทัว่ไป 

LI 311 สทัวทิยา 1 **ENL 3102 สทัวทิยา  

LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา ENL 3103 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ ENL 3104   ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป (ต่อ) หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป (ต่อ) 

LI 315 ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ ENL 3105   ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ 

LI 316 ไวยากรณ์องักฤษแบบปริวรรตเบ้ืองตน้        ------ 

LI 411 ประวติัภาษาศาสตร์ ENL 4101   ประวติัภาษาศาสตร์ 

LI 412 สทัวทิยา 2       ------ 

LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้ ENL 4103 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้ 

LI 414 ประวติัภาษาองักฤษ ENL 4104 ประวติัภาษาองักฤษ 

LI 417 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัไวยากรณ์องักฤษแบบ

ปริวรรต 

       ------ 

LI 418 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั ENL 4105   หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั 

LI 419 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาและพฤติกรรม          ------ 

หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

LI  380 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยกุต ์  ENL 3501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยกุต ์  

LI 384 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์เชิงสงัคม ENL 3502 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์สงัคม 

LI 385 วาทกรรมวเิคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา ENL 3601 วาทกรรมวเิคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา 

LI 386 วจันปฏิบติัศาสตร์  1          ------ 

LI 387 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์เชิงจิตวทิยา ENL 3503 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์จิตวทิยา 

LI 388 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา ENL 3504   ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา 

LI 389 ภาษาสมัพนัธ์ศึกษา ENL 3602 ภาษาสมัพนัธ์ศึกษา 

LI 390 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย   ENL 3603   การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย   

LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด          ----- 

LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1          ------ 

LI 394 ภาษาศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนวรรณคดี          ------ 

LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1 ENL 3701   ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1 

LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ 1 **ENL 3702 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ  

LI 398 ปัญหาการใชค้าํและกระสวนประโยคภาษาองักฤษ

สาํหรับนกัศึกษาไทย 

ENL 3604 ปัญหาการใชค้าํและรูปแบบประโยคภาษาองักฤษ

สาํหรับนกัศึกษาไทย 

 

 

 

 



 

 

100 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ต่อ) หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ต่อ) 

LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  2         ----- 

LI 485 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ              ENL 4601   การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ              

LI 486 วจันปฏิบติัศาสตร์  2 **ENL 4602   วจันปฏิบติัศาสตร์  

LI 487 ภาษาศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา      ----- 

LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา      ----- 

LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ  2   ENL 4701   ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ  2   

LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ  2        ----- 

LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่าน ภาษาองักฤษ ENL 4603   การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ 

หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

ภาษาองักฤษในสาขาวชิาการต่าง ๆ 

หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

ภาษาองักฤษในสาขาวชิาการต่าง ๆ 

EN 315 ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

ENS 3107 ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 

EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ ENS 3101 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 

EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ ENS 3102 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ ENS 3103 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ ENS 3104 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 

EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ ENS 3105 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 

EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ ENS 3106 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 

EN 429 ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์ ENS 4101 ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์ 

สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ ภาษาองักฤษธุรกจิ 

EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน ENS 3201 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 

EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน ENS 3202 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

EN 411 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ ENS 4201 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ 

EN 420 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ   ENS 4202 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ 

EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์ ENS 4203 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวชิาในหมวดต่าง ๆ 

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

  

หลกัสูตร พ.ศ. 2551 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาขาภาษาองักฤษการแปล ภาษาองักฤษเพือ่การแปล 

EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ ENS 3301 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก   ENS 4301 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก 

EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ   ENS 4302 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ 

EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ   ENS 4303 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ 

EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์

ภาษาองักฤษ 

ENS 4304 

 

การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์

ภาษาองักฤษ 

สาขาภาษาองักฤษการท่องเทีย่ว ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 

EN 319 ภาษาองักฤษเพ่ือโรงแรม ENS 3401 ภาษาองักฤษเพ่ือโรงแรม 

EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์ 1 **ENS 3403 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์ 

  *ENS 3404 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1 

EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์ 2   ** ENS 4401 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว  2 

EN 427 ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว   ENS 3402   ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

EN 428 ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษา

ศิลปวฒันธรรมไทย 

  ENS 4402   ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษา

ศิลปวฒันธรรมไทย 

  *ENS 4403   ภาษาองักฤษในธุรกิจสปา 
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ภาคผนวก ค 

แผนท่ีแสดงรายการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ วชิาศึกษาทัว่ไป 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง   เวน้วา่งหมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง 

รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

AGR 1003                    

ART 1003                    

**BIO 1001                    

CMS 1003                    

ECO 1003                    

GAS 1001                    

GAS 2601                    

GAS 2611                    

GAS 2701                    

GAS 2711                    

GAS 2721                    

GAS 2801                    

GAS 2802                    

GAS 2803                    

GAS 3504                    

GAS 3601                    

GAS 3801                    

GAS 4804                    

GAS 4605                    
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

GLY 1003                    

HED 1101                    

HIS 1001                    

HIS 1002                    

HIS 1201                    

INT 1005                    

LIS 1001                    

LAW 1004                    

MET 1003                    

MSA 1003                    

MTH 1003                    

*PHY1001                     

PHI 1003                    

POL 1100                    

PSY 1001                    

RAM 1000                    

SCI 1003                    

SOC 1003                    

STA 1003                    

THA 1001                    

THA 1002                    
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ วชิาเอกภาษาองักฤษ 

 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง   เวน้วา่งหมายถึงไม่เก่ียวขอ้ง 

รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วชิา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENG 1001                    

ENG 1002                    

ENG 2001                    

ENG 2002                     

ENG 2101                    

ENG 2102                    

ENG 2401                    

ENG 2402                    

ENG 2601                    

ENG 2901                    

ENG 3101                    

ENG 3201                    

ENG 3301                    

ENG 3401                    

ENG 3601                    

ENG 3602                    

ENG 3603                    

ENG 3604                    

ENG 3605                    
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ENG 3701                    

ENG 3702                    

ENG 3703                    

ENG 3704                    

ENG 3705                    

ENG 3706                    

ENG 3801                    

ENG 3802                    

ENG 3803                    

ENG 3901                    

ENG 3902                    

**ENG 4101                    

ENG 4201                    

ENG 4301                    

ENG 4401                    

ENG 4402                    

ENG 4701                    

ENG 4702                    

ENG 4712                    

ENG 4804                    

ENG 4805                    

ENG 4812                    

**ENG 4814                    

ENG 4901                    
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ENG 4902                    

ENG 4904                    

ENL 2001                    

ENL 2002                    

ENL 2003                    

ENL 2101                    

ENL 3101                    

**ENL 3102                    

ENL 3103                    

ENL 3104                    

 ENL 3105                    

ENL 3501                    

ENL 3502                    

ENL 3503                    

ENL 3504                    

ENL 3601                    

ENL 3602                    

ENL 3603                    

ENL 3604                    

ENL 3701                    

**ENL 3702                    

ENL 4101                    

ENL 4103                    

ENL 4104                    
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ENL 4105                    

ENL 4601                    

**ENL 4602                    

ENL 4603                    

ENL 4701                    

ENS 3101                    

ENS 3102                    

ENS 3103                    

ENS 3104                    

ENS 3105                    

ENS 3106                    

ENS 3107                    

ENS 3201                    

ENS 3202                    

ENS 3301                    

ENS 3401                    

ENS 3402                    

**ENS3403                    

*ENS3404                    

ENS 4101                    

ENS 4201                    

ENS 4202                    

ENS 4203                    

ENS 4301                    
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ENS 4302                    

ENS 4303                    

ENS 4304                    

**ENS 4401                    

ENS 4402                    

*ENS 4403                    
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ภาคผนวก ง 

กรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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กรรมการพฒันาหลกัสูตร 

 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปีท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

คณะกรรมการ

พฒันา

หลกัสูตร 

1 นางพชัรี 

พลาวงศ ์

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A.T 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาศาสตร์ 

Portland State University 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

ไทย 

1971 

2510 

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร 

2 นางรมณี 

กอวฒันา 

รอง

ศาสตราจารย ์

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไทย 

ไทย 

2516 

2511 

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร 

3 นางวลัลภา    

เออร์วายน์ 

รอง

ศาสตราจารย ์

M.A. 

ศศ.บ. 

English 

ภาษาองักฤษ 

Chapman College 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

U.S.A. 

ไทย 

1972 

2512 

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร 

4 นายอุทยั 

ภิรมยร่ื์น 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

 

M.A. 

M.A 

กศ.บ. 

Education 

 

Linguistics 

Education 

การศึกษาบณัฑิต 

Southern Illinois University 

Carbondale 

University of Pittsburgh 

Bicol Teacher’s College 

วทิยาลยัการศึกษา 

ประสานมิตร 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

Philippines 

ไทย 

1998 

 

1975 

1964 

2502 

ผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 

5 นางบุษกร   

วชิชุลตา 

รอง

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

M.A. 

ศศ.บ. 

Linguistics 

Linguistics 

ภาษาศาสตร์ 

University of  Florida 

University of  Hawaii 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

U.S.A. 

U.S.A. 

ไทย 

1979 

1972 

2511 

ผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการและ 

ภาระงานสอนของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
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ช่ือ –สกุล นางพชัรี  พลาวงศ ์

คุณวุฒิ 

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

M.A.T. English  Portland State University  สหรัฐอเมริกา 1971 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไทย 2511 

  

ตําแหน่งทางวชิา 

 รองศาสตราจารย ์

ผลงานวชิาการ 

พชัรี พลาวงศ.์ (2549). การออกเสียงภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพมหานคร. สาํนกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พชัรี  พลาวงศ ์ ระพิณ  ทรัพยอ์เนก และอจัฉรา เพง่พานิช. (2551). ประโยคพืน้ฐานและ 

ศัพท์จาํเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร. สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2553) ความรู้เบือ้งต้นทางอรรถศาสตร์. (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพมหานคร.  

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2552). ภาษาถ่ินในภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร. สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั 

 รามคาํแหง. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2537). ประวติัภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร. สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยั 

รามคาํแหง. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2548). เทคนิคและวธีิการสอนออกเสียงภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียน 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ. วาสารรามคาํแหง(ปีท่ี 22  

ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม –กนัยายน 2548), 28-39. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2548). ความหมายกบัระบบเพศ (Sexism) ในภาษาองักฤษ : บทวเิคราะห์.  

วาสารรามคาํแหง(ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม – ธนัวาคม 2548), 34-41. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2548). คาํกบัการใหค้วามหมาย (Lexical Semantics). วารสารรามคาํแหง 

(ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม – ธนัวาคม 2548), 270-292. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2548). ภาษาองักฤษ : ประวติัความเป็นมา. วารสารสรรพาวธุ(ปีท่ี 19 ฉบบั 

ท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2548), 73-78. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2549). คาํใหม่ในภาษาองักฤษ (Neologisms). วารสารรามคาํแหง(ฉบบั 

มนุษยศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบบัพิเศษ 2549), 10-18. 

 



 

 

116 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2549). ปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษ. วาสารรามคาํแหง(ฉบบั 

มนุษยศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบบัพิเศษ 2549), 68-79. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2549). ความเป็นมาของการเติมปัจจยั –s ทา้ยคาํกริยา. วารสารรามคาํแหง  

(ฉบบัมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบบัพิเศษ 2549), 141-145. 

พชัรี  พลาวงศ.์ (2548, 11-17 เมษายน). รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ช่ือ (ฝร่ัง) ช่ือใดเป็นเพศชาย หรือ  

เพศหญิง จะออกเสียงอยา่งไรดี. ข่าวรามคาํแหง, หนา้ 5. 

 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา     หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ENG 2101 (EN 203)  การออกเสียงภาษาองักฤษ    3/3 

ENL 3104 (LI 313)  ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์    3/3 

ENL 3105 (LI 315)  ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ     3/3 

ENL 4104 (LI 414)  ประวติัภาษาองักฤษ     3/3 
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ช่ือ-สกุล  นางรมณี กอวฒันา 

คุณวุฒิ  

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

อ.ม. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2516 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไทย 2511 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

 รองศาสตราจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ 

 รมณี กอวฒันา. (2548). การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ. กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพ ์

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.     

 รมณี กอวฒันา. (2548). วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและเอด็เวอร์เดียน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

 รมณี กอวฒันา. (2548). นวนิยายองักฤษและนวนิยายอเมริกนั. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

 รมณี กอวฒันา. (2548). ชีวิตท่ีแขวนบนเส้นดา้ย.  วารสารรามคาํแหง(ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3  กรกฎาคม-  

   กนัยายน 2548)    

 รมณี กอวฒันา. (2548).  ศาสตร์แห่งการแปล: ขอ้สังเกตในการทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศเป็น 

  ภาษาไทย. วารสารรามคาํแหง(ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม-ธนัวาคม 2548)  

 รมณี กอวฒันา. (2549).  Why Studying Literature. วารสารรามคาํแหง (ฉบบัมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 25 

  ฉบบั 1-2  มกราคม-ธนัวาคม 2548)     

 รมณี กอวฒันา. (2549).  บทบาทของบริบทในการแปล. วารสารรามคาํแหง(ฉบบัมนุษยศาสตร์  

ปีท่ี 26 ฉบบัพิเศษ 2549)  

 รมณี กอวฒันา. (2549). The Transformation of Uncle Scrooge, an Old Sinner, in A Christmas 

  Carol วารสารรามคาํแหง(ฉบบัมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบบัพิเศษ 2549) 

 รมณี กอวฒันา. (2549). สารพนัปัญหาการแปล. วารสารรามคาํแหง (ฉบบัมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 26  

  (ฉบบัพิเศษ 2549)  

 รมณี กอวฒันา. (2548). อธิบายเพลง “Elevation” ลงในคอลมัน์ “มาเรียนภาษาองักฤษจากเพลงกนั

  เถอะ” ข่าวรามคาํแหง ปีท่ี ฉบบั 18-24 เม.ย. 2548 

 รมณี กอวฒันา. (2548). กระบวนวชิา EN 205 ง่ายนิดเดียว. ข่าวรามคาํแหง (ปีท่ี ฉบบั 2-8 พ.ค. 

2548)    
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา     หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ   3/3 

ENG 2601 (EN 230) ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 3/3 

ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี    3/3 

ENG 3602 (EN 352) กวนิีพนธ์ขององักฤษและอเมริกนั     3/3 

ENG 3604 (EN 357) นวนิยายองักฤษและอเมริกนั     3/3 

ENG 3704 (EN 339) วรรณคดีองักฤษสมยัคริสศตวรรษท่ี 18    3/3 

ENG 3706 (EN 342) วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและเอด็เวอร์เดียน    3/3 
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ช่ือ-สกลุ นางวลัลภา เออร์วายน์ 

คุณวุฒิ                   

วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

M.A. English Chapman College สหรัฐอเมริกา 1972 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไทย 2512 

 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

รองศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 

วลัลภา เออร์วายน์. (2544). การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ EN 426 (ENS 4304). 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วลัลภา เออร์วายน์. (2546). การแปลข่าวและสารคดี EN 424 (ENS 4302). กรุงเทพมหานคร:   

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วลัลภา เออร์วายน์. (2549). ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์ EN 429 (ENS 4101)  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วลัลภา เออร์วายน์. (2542). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวชิา EN 306 (ENG 3301)  

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์. 

วลัลภา เออร์วายน์. (2548, มกราคม-ธนัวาคม). ปัญหาการแปลบทภาพยนตร์ องักฤษ-ไทย ของ 

นกัศึกษารามคาํแหง. วารสารรามคาํแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 25(ฉบบัท่ี 1-2), 18-33.   

วลัลภา เออร์วายน์. (2549, มกราคม-มีนาคม). การเขา้ใจเทศกาลวนั Easter ในการแปลบท 

ภาพยนตร์. วารสารรามคาํแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 26(ฉบบัพิเศษ), 60-67.  

วลัลภา เออร์วายน์. (2549, มกราคม-มีนาคม). The Problem with the Third Person Singular  

Pronoun. วารสารรามคาํแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 26(ฉบบัพิเศษ), หนา้ 145-149.  

วลัลภา เออร์วายน์. (2549, เมษายน-มิถุนายน). เทศกาลวนั Halloween กบัการแปลบทภาพยนตร์”.  

วารสารรามคาํแหง, 23(ฉบบัท่ี 2), 196-207.    

วลัลภา เออร์วายน์. (2549, มกราคม-มิถุนายน). เทศกาลวนั Christmas  กบัการแปลบทภาพยนตร์”.  

วารสารรามคาํแหง, 26(ฉบบัท่ี 1), 302-316.     
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา     หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้   3/3 

ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์    3/3 

ENS 4101 (EN 429) ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์    3/3 

ENS 4302 (EN 424) การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ    3/3 

ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ  3/3 
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ช่ือ-สกุล  นางสาวกลัยาณี  สุภวนั 

คุณวุฒิ                   

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

M.A. American Studies University of Kansas   สหรัฐอเมริกา 1987 

อ.ม. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ไทย 2523 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ไทย 2517 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 

 กลัยาณี สุภวนั.  (2550).  ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์. 

 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา     หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาองักฤษ     3/3 

ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ   3/3 

ENG 3401 (EN 305)  การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ   3/3 

ENS 3101 (EN 324) ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์     3/3  
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ช่ือ- สกุล  นางสาวพชัรี  ศรีสังข ์ 

คุณวุฒิ  

วฒิุการศึกษา สาขาวชิา สถาบนั ประเทศ ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ศศ.ม. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2551 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไทย 2546 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย ์ 

ผลงานทางวชิาการ 

 พชัรี  ศรีสังข.์ (2555). วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พชัรี ศรีสังข.์ (2552).  Jump to the Sun: Zora Neale Hurston’s “Their Eyes Were Watching God”. 

 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เดือนมีนาคม), หนา้ 20-

 27. 

พชัรี ศรีสังข.์ (2553). Paint Your Paragraph with Sensory Words. วารสารรามคาํแหง(เดือน 

กรกฎาคม), หนา้ 32-33. 

Srisang, P. (2008). An Analysis of Black Women in Quest of Liberation in Zora Neale Hurston’s  

Their Eyes Were Watching God and Alice Walker’s The Color Purple”. Srinakarinwirot 

University. 

  

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี) 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา     หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้   3/3 

ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ     3/3 

ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์    3/3 

ENG 3401 (EN 305)  การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ   3/3 

ENG 3803 (EN 371) วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก     3/3 

ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ  3/3 
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ภาคผนวก ฉ 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551  

พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 
1ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

1ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

1พ.ศ. 2551 

 

1                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงวางข้อบังคับไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

1                 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551” 

1                 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

1                 ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

1  3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 

1  3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2549 

1  3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2549 

1                 ขอ้ 4. ในขอ้บงัคบัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                           “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

                           “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 

1                ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา คุณวฒิุและคุณสมบติั 

1  5.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนปลาย) หรือ

เทียบเท่า หรือ 

    5.2 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปและเป็น

ผูส้าํเร็จ การศึกษาภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

  5.3 เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้งของรัฐซ่ึงไดป้ฏิบติังาน

มาแลว้ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (มธัยมศึกษาตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 
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  5.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาตาํบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น และเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรภาคบงัคบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มธัยมศึกษา

ตอนตน้) หรือเทียบเท่า หรือ 

  5.5 เป็นผูซ่ึ้งสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได”้ 

1                ขอ้ 6. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิดหรือมีความประพฤติเส่ือม

เสีย 

  6.4 ไม่เคยต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับ

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

  6.5 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ฉพาะคณะ 

1                ขอ้ 7. การสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

  7.1 ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบติั ตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ให้สมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา

ไดเ้พียงคณะหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนในขณะท่ี

ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูอี่กไม่ได ้

  7.2 มหาวิทยาลยัจะรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปีละคร้ังหรือหลายคร้ังหรือตลอดทั้งปีก็ได ้

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  7.3 ให้ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาซ้ือใบสมคัรและระเบียบการไดต้ามวนั เวลา สถานท่ีและ

วธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  7.4 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่ สํานักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้หากมิไดส้มคัรตามท่ีไดก้าํหนดไว้

นั้น ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิการใชใ้บสมคัร 

  7.4.1 กรณีสมคัรดว้ยตนเอง 

  (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ 

จาํนวน 1 ฉบบั 

  (2) หนงัสือสําคญัแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมด้วยสําเนา จาํนวน 2 

ฉบบั  ในกรณีท่ีใชคุ้ณวุฒิตามขอ้ 5.2 หรือขอ้ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา
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โดยตรง ตาํแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังาน

มาก่อน และลงนามโดย ผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

   (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

  (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

  (5) รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

  (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 3 ฉบบั 

  (7) เอกสารอยา่งอ่ืน เช่น หนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํนาํหนา้ช่ือ 

การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม พร้อมดว้ยสาํเนาอยา่งละ จาํนวน 2 ฉบบั 

   7.4.2 กรณีสมคัรทางไปรษณีย ์

  (1) ใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา สําหรับสมคัรทางไปรษณีย ์ซ่ึงได้กรอก

ขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 

  (2) สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงคุณวฒิุตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด จาํนวน 2 ฉบบั ในกรณีท่ี

ใชคุ้ณวฒิุตามขอ้ 5.2 หรือ 5.3 และขอ้ 5.4 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ตาํแหน่ง

หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเคยปฏิบติังานมาก่อน และลง

นามโดยผูมี้อาํนาจออกหนงัสือรับรองนั้น พร้อมดว้ยสาํเนา จาํนวน 1 ฉบบั 

    (3) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

  (4) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 

  (5) รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตากนัแดด ถ่ายมาแลว้ 

1ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

  (6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

  (7) สําเนาเอกสารอย่างอ่ืน เช่น หนังสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือคาํ

นาํหน้าช่ือ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั สําเนาเอกสารตามขอ้ 7.4.2 (2) 

(3) (6) และ (7) ใหผู้ส้มคัร ลงนามรับรองในสาํเนาเอกสารวา่ไดถ่้ายจากตน้ฉบบัจริง 

  7.5 การรับผู ้ใดเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติและความ

เหมาะสมในสาขาวิชาท่ีสมคัร โดยวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ซ่ึงจะ

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

1  7.6 ให้คณบดี หรือตวัแทนคณบดี หรือเจา้หน้าท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัเป็น

ผูอ้นุมติั ให้รับเขา้เป็นนกัศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นนกัศึกษา ให้รายงาน

ความเห็นต่ออธิการบดี อธิการบดีอาจสั่งใหรั้บหรือไม่รับผูส้มคัรรายนั้นเขา้เป็นนกัศึกษาก็ได ้ในกรณี

ท่ีอธิการบดีสั่งไม่รับ ใหเ้สนอเหตุผล ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
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1  7.7 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัให้ตรง

กบัความ เป็นจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่

ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ให้มหาวิทยาลยัถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทนัที โดยมหาวิทยาลยัไม่คืน

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบาํรุง ท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ทั้งส้ินรวมทั้งผลการสอบท่ีผา่นมาถือเป็น

โมฆะ 

1                ขอ้ 8. การรับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 

1  มหาวิทยาลัยรับโอนนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษาของ

มหาวทิยาลยัได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 

1  8.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 และต้องดาํเนินการตามวิธีการท่ี

กาํหนดไวต้ามขอ้ 7 และขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม 

1  8.2 การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวชิาและการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นวิชาท่ีสอบไดก่้อนภาค

การศึกษาท่ีสมคัร 

1  8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาท่ีตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม ขอ้ 14 

ทั้งน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและตอ้งศึกษากระบวนวิชาตามท่ี

คณะกรรมการ ประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด ใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

1                ขอ้ 9. ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 

8 ขอ้ 10 และขอ้ 14 

1  มหาวทิยาลยัอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอ่ืนๆ ก็ไดโ้ดยให้เป็นตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 

1                ขอ้ 10. การรับสมคัรผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

1  ผูไ้ดรั้บปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวทิยาลยัรับรอง อาจสมคัรเขา้เป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได้ การพิจารณารับ

สมคัรผูมี้คุณวุฒิ ดงักล่าว ให้นาํความในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม สําหรับผูเ้คย

เป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัท่ีสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ และขอใชสิ้ทธิเทียบโอน ตามวรรค

แรก หรือตามขอ้ 9 หรือขอ้ 14 หาวิทยาลยัให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาท่ี

โอนได ้โดยคงอกัษรระดบั คะแนนตามผลสอบไล่ท่ีนกัศึกษาสอบไดก่้อน การขอใชสิ้ทธิเทียบโอน

การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาตามวรรคแรกให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด 

1                ขอ้ 11. การชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและการ

ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  



 

 

129 

1  11.1 ผูไ้ดรั้บอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 แลว้ ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้

เป็นนักศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบตัรประจาํตวันักศึกษา ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าว

รามคาํแหง ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นรายหน่วยกิต ค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั และค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

สาํหรับนกัศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวนั 

1เวลา สถานท่ีและวธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด สาํหรับผูส้มคัรทางไปรษณีย ์การดาํเนินการตามวรรค

แรกใหเ้ป็นไปตามท่ี มหาวทิยาลยักาํหนด 

1  11.2 ถา้ผูไ้ด้รับอนุมติัเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด ถือวา่ไม่มีสถานภาพนกัศึกษา ยกเวน้มหาวทิยาลยักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

1  11.3 เม่ือสํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และ

รับลงทะเบียน เรียนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาตามแบบและวิธีการท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด 

1                ขอ้ 12. รหสัประจาํตวันกัศึกษา 

1  รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Student code) ของนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นตน้ไป 

ประกอบตวัเลข 10 ตวัดงัน้ี BEFAXXXXXC หลกั BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99 

เป็นเลขประจาํคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลาํดบัท่ีเขา้ศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขท่ี

ใชต้รวจสอบเลขทั้ง 9 ตวั ขา้งหน้า (check digit) เม่ือนกัศึกษา ยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้คง

รหสัประจาํตวัไวอ้ย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี 4 ตวั ดงัน้ี FAMJ หลกั FA คือ เลขประจาํ

คณะท่ียา้ยเขา้ และหลกั MJ คือ เลขประจาํสาขาวชิาท่ียา้ยเขา้ เลขประจาํคณะและเลขประจาํ สาขาวิชา 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

1                ขอ้ 13. การลงทะเบียนเรียน 

1  13.1 นกัศึกษาแต่ละคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์

ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารยห์รือบุคคลอ่ืนให้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํปรึกษา

การเรียน ตกัเตือน และดูแล ความประพฤตินกัศึกษาก็ได ้

1  13.2 มหาวทิยาลยัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียน

เรียน นกัศึกษาตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ สาํหรับลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ส่วน วนั เวลา 

และสถานท่ี ใหเ้ป็น ไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  13.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยตนเองตอ้งปรึกษา 

และไดรั้บความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้มหาวิทยาลยั มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน

เรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาค 1 ได ้

  13.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ส่วนในภาค ฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียน
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เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรค แรกคณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมติัให้ลงทะเบียน

เรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมติั

น้ีใหล้งนาม อนุมติัในแบบคาํร้องหรือเอกสารตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

1  13.5 กระบวนวิชาใดมีนกัศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลยั อาจ

ประกาศงด สอนกระบวนวชิานั้นก็ได ้

1                ขอ้ 14. ระยะเวลาศึกษา 

1  ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กาํหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา การนบัระยะเวลา 8 ปี

การศึกษา ไดค้าํนวณเป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือวา่ 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาค

ฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษาท่ี 8 ก็ให้นบัรวมดว้ย ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 

8 ปีการศึกษาแล้ว แต่ผลของการศึกษา ยงัไม่เพียงพอท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

สถานภาพนกัศึกษาของผูน้ั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัร กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได ้

มหาวทิยาลยัอาจเทียบหน่วยกิตสะสมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีสมคัรกลบัเขา้เป็น นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสาม

ได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และไม่เป็นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิซํ้ าซ้อนกบัการเทียบวิชา 

และรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง 

1                ขอ้ 15. ระบบการศึกษา 

1  15.1 มหาวิทยาลยัดาํเนินการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน 

ปีการศึกษา หน่ึงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second 

semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใชเ้วลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนใน

ชั้น 16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์ กบั

สอบไล่ 1 สัปดาห์) 

1  15.2 มหาวิทยาลยัอาํนวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) 

คณะใดหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาใด ก็จะอาํนวยการศึกษาและวิจยัในสาขาวิชานั้นๆ 

แก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวชิาซํ้ ากนั 

1  15.3 สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา 

(Course) กระบวนวชิาหน่ึงๆ กาํหนดเน้ือเร่ืองมากนอ้ยเป็นจาํนวนหน่วยกิต (Semester credit) และทาํ

การสอนกระบวนวชิาหน่ึงๆ เสร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

1  15.4 หน่วยกิต หมายถึง เลขจาํนวนท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับจาก

มหาวทิยาลยั แต่ละกระบวนวชิา จะมีจาํนวนหน่วยกิตกาํหนดไว ้

1  15.5 จาํนวนหน่วยกิตมีวธีิคิดดงัน้ี 

1  15.5.1 กระบวนวิชาท่ีใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา 

กาํหนดใหมี้ค่า 1 หน่วยกิต 
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1  15.5.2 กระบวนวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลอง การอภิปราย การฝึก ฯลฯ โดยปกติใชเ้วลา 2 

ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยกิต ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวชิานั้นๆ และตามท่ีแต่ละคณะกาํหนด 

1  15.6 กระบวนวิชาหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยอกัษรยอ่ของสาขาวิชา เลขประจาํกระบวนวิชา

จาํนวนหน่วยกิต ช่ือเต็มของกระบวนวิชา เน้ือเร่ืองท่ีจะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของ

นกัศึกษาท่ีควรจะเรียนกระบวนวชิานั้นได ้

1การกาํหนดใหต้อ้งเรียนวชิาพื้นฐานกระบวนวชิาใดมาก่อน ใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี 

  15.7 อกัษรยอ่ของสาขาวชิาใหใ้ชต้ามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

    15.8 เลขประจาํกระบวนวชิาประกอบดว้ยเลข 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 

   15.8.1 เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวชิาดงัน้ี 

1   เลข “1” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 1 (Freshman course) 

1   เลข “2” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 2 (Sophomore course) 

1   เลข “3” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 3 (Junior course) 

1   เลข “4”และ“5” แสดงถึงกระบวนวชิาชั้นปีท่ี 4 (Senior course) 

  15.8.2 เลขตวักลาง (หลกัสิบ) และเลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงลาํดบัในสาขาวิชาและ

อาจกาํหนด เลขบางตวัให้มีความหมายเฉพาะก็ได ้เช่น กระบวนวิชาท่ีตอ้งเรียนสองภาคต่อเน่ืองกนั 

(Two-semester course) ให้ลงทา้ยดว้ยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวนวิชาท่ีไม่สอนต่อเน่ืองกนั 

ให้ลงทา้ยดว้ย 3,4,5,..... เป็นตน้  15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจาํตวักระบวนวิชาเป็นเลขเรียง

กนั เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เร่ือย ๆ ไป เพราะจะทาํให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติม

กระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดงันั้นจึงเขียนตวัเลขประจาํกระบวนวิชา ให้เวน้เป็นช่วงๆ เพื่อจะได้

ใชเ้ลขท่ีวา่งเป็นเลขประจาํกระบวนวชิาท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 

  5.9 ในกรณีท่ียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใดๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้ นไวใ้น

หลกัสูตรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปีการศึกษา แต่ให้บอกไวใ้นวงเล็บวา่ ยกเลิกการสอนกระบวน

วชิาน้ี ตั้งแต่เม่ือไร 

  15.10 ในกรณีท่ีเพิ่มสอนกระบวนวชิาใหม่ ให้กาํหนดเลขประจาํกระบวนวิชาใหม่ท่ียงัไม่

เคยนาํมาใช้ ถ้ามีความจาํเป็นอาจกาํหนดให้ใช้เลขเก่าท่ีได้เลิกใช้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

การศึกษาก็ได ้และใหบ้อกไวใ้นวงเล็บวา่ เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือไร 

  15.11 กระบวนวชิาใดท่ีมีลกัษณะเทียบเท่ากนั ตอ้งบ่งไวใ้นแต่ละกระบวนวิชาดว้ย เพราะ

กระบวนวชิาดงักล่าวจะนบั เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหน่ึงเท่านั้น 

  15.12 การกาํหนดสถานภาพนกัศึกษาใหก้าํหนดดงัน้ี 

  15.12.1 นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 (Freshman) 
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1  15.12.2   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 36-70 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

(Sophomore) 

           15.12.3   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมระหวา่ง 71-105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

(Junior) 

  15.12.4   นกัศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 (Senior) 

1                ขอ้ 16. การวดัและประเมินผลการศึกษา 

1  16.1 มหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการวดัผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไวไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  การวดัผลอาจทาํในระหวา่งภาคการศึกษาก็ได ้เม่ือส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ จะมีการ

สอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได ้ซ่ึง

มหาวทิยาลยัจะแจง้ให้ทราบไวใ้นประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนเม่ือไดป้ระเมินผลกระบวนวิชาใด

เป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้ถือวา่การเรียนกระบวนวชิานั้นส้ินสุดลง 

1  16.2 กรณีท่ีไม่ผ่านการวดัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัจดัให้มีการสอบซ่อม

หน่ึงคร้ัง ต่อภาคเรียนปกติโดยผูมี้คุณสมบติัคือเป็นนกัศึกษาท่ีสอบตกในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน   

การใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตาม เง่ือนไขดงัน้ี 

1  16.2.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกัศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อมตอ้ง

ดาํเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกนันั้น   ส่วนกระบวนวิชาท่ีสอบ

ตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน นกัศึกษาท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ สอบซ่อมตอ้งดาํเนินการลงทะเบียน

และสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา ถดัไปเท่านั้น เม่ือนกัศึกษาไดใ้ชสิ้ทธิสอบซ่อมไปแลว้ถือวา่

สิทธิในการสอบซ่อมส้ินสุดลง 

1  16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดาํเนินการตามวนัเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และตอ้งไม่

ลงทะเบียน สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซํ้ าซ้อนในวนัเวลาเดียวกัน เวน้แต่ได้แจ้งขอจบ

การศึกษาของภาคนั้น 

  16.2.3 การวดัผลสอบซ่อมนั้ นผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคท่ีมีสิทธิสอบละ

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อมไวแ้ลว้ มหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ 

  16.3 การพิจารณากาํหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลยัใชร้ะบบการ

ใหอ้กัษรระดบัคะแนน (Letter grade) 

  16.4 อกัษรระดบัคะแนน ไดแ้ก่ G, P และ F ซ่ึงกาํหนดข้ึนไปเป็นลาํดบัแสดงคุณภาพการ

เรียน ของนกัศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรียงลาํดบัตั้งแต่คุณภาพสูงสุด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุด (F) 

ดงัน้ี 

1  อกัษรระดบัคะแนน G (Good) = ดี, มีแตม้ระดบัคะแนน = 4 

  อกัษรระดบัคะแนน P (Pass) = ได,้ มีแตม้ระดบัคะแนน = 2.25 

1  อกัษรระดบัคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแตม้ระดบัคะแนน 
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  16.5 กระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรระดบัคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิ

ตของกระบวน วชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

1  16.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ังให้นบัเป็นหน่วย

กิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยใหน้บัหน่วยกิตท่ีมีค่าระดบัคะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวชิานั้นมีค่า

ระดบัคะแนนท่ีเท่ากนั ใหน้บัค่าระดบัคะแนนคร้ังสุดทา้ยเป็นหน่วยกิตสะสม 

1  16.7 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดท่ีระบุว่าเป็นกระบวนวิชาท่ี

เทียบเท่ากนั แมจ้ะไม่มีการเปล่ียน หลกัสูตรใหม่ก็ตาม ให้นับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึง

เท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อใหค้รบหลกัสูตร 

1  16.8 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจง้เหตุผลล่วงหน้าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนการสอบไล่ในกระบวนวชิาใด นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 

1  16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชา

ท่ีนกัศึกษา สอบไดต้ลอดหลกัสูตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนกัศึกษาซ่ึงยงัศึกษาไม่

ครบหลกัสูตรจะแสดงผลสอบ ไดแ้ละสอบตกตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 

1  16.10 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้

คาํนวณดงัน้ี 

 

1  G คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G 

  P คือ จาํนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนกัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน P 

  ใหม้หาวทิยาลยัจดัทาํตารางสําเร็จรูปแสดงผลของการคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

สะสมไว ้

1                ขอ้ 17. การบอกเลิกกระบวนวชิา 

  17.1 นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนไปแลว้จะบอกเพิ่ม หรือบอกเลิก หรือบอกเปล่ียนแปลงใดๆ 

อีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลยัประกาศงดสอน

ในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรือขอเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทน 

ซ่ึงอาจตอ้งเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถา้หน่วยกิต ไม่เท่ากนั 

  17.2 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของ

ภาคก่อน และเพิ่งรู้ผลวา่สอบไดจ้ะบอกเลิกไดต้ลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน

ดว้ย 

  17.3 นกัศึกษาผูใ้ดขาดสอบ หรือไม่ส่งงานท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดในกระบวนวิชาใดท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไวแ้ลว้ นกัศึกษาผูน้ั้นจะไดอ้กัษรระดบัคะแนน F ในกระบวนวชิานั้น 
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  17.4 นักศึกษาท่ีเรียนครบหลกัสูตรและแจง้จบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียน

เรียนในภาคถัด ไปได้ เว ้นแต่ย ังไม่ทราบผลสอบของภาคท่ีครบหลักสูตรนั้ น ทั้ งน้ีเ ม่ือสภา

มหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหส้าํเร็จการศึกษา ในภาคใดแลว้ใหถื้อวา่การลงทะเบียนเรียนในภาคถดัไปนั้น

เป็นโมฆะ และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้น ส่วนค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไป ตามขอ้19 

1                ขอ้ 18. การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวชิา 

  18.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้ดาํเนินการขอยา้ยโดยยื่นคาํ

ขอตามแบบ พิมพข์องมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑว์ธีิการและสถานท่ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  18.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเคยลงทะเบียนเรียนมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 

  18.3 การยา้ยคณะและการเปล่ียนสาขาวชิา จะตอ้งยืน่คาํขอยา้ยก่อนเรียนจบครบหลกัสูตร 

1                ขอ้ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะไม่คืนให้แก่

นกัศึกษา เวน้แต่ 

  19.1 มหาวิทยาลยัประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นกัศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนวิชานั้น

ไวมี้สิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นเป็นรายหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

  19.2 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของ

ภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได ้นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็น

รายหน่วยกิตเตม็จาํนวนได ้

1  19.3 นกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซํ้ าไว ้เพราะยงัไม่รู้ผลการสอบของ

ภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบไดค้รบตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชานั้นเป็นราย หน่วยกิตเต็มจาํนวน ค่าบริการลงทะเบียน ไม่ตรงตามวนัท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนดและค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัไดก้ารขอ คืนเงินตามขอ้ 19.1, 19.2 หรือ ขอ้ 19.3 แลว้แต่กรณี ตอ้ง

ดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ีไดช้าํระเงินนั้นไว ้

1                ขอ้ 20. การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี 

1  20.1 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ไวใ้นแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บ

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได ้ในการขอรับปริญญาน้ีนกัศึกษาจะตอ้งยื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการ

ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดท่ีสํานกับริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ี

จบการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษา อ่ืนตาม 

1ขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และ

เขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 ตอ้งศึกษาใหไ้ดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามท่ีระบุไว้
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ใน ขอ้ 8.4 หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษากาํหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือ

เพื่อขอรับปริญญาตรี 

1  20.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตร และมี

ความประพฤติ ◌ิดีสมควรไดรั้บปริญญาตรี เพื่อขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

1  20.3 นกัศึกษาท่ีเรียนจบหลกัสูตรชั้นปริญญาตรีภายในกาํหนดเวลาตามหลกัสูตรและมี

ความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน G ตามจาํนวน

ท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บการเสนอช่ือ ใหไ้ดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ดงัน้ี 

1  20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบได้

อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

1  20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบได้

อกัษร ระดบัคะแนน G จาํนวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสาม

ในส่ี ทั้งน้ี ตอ้งไม่เคยลง ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดและสอบไดก้ระบวนวิชานั้นมากกวา่หน่ึงคร้ัง 

หรือลงทะเบียนเรียนและสอบไดก้ระบวน วชิาตามหลกัสูตรใหม่ท่ีใชแ้ทนกระบวนวิชาตามหลกัสูตร

เก่าซ่ึงเคยสอบไดแ้ลว้ สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 14 จะไม่ไดรั้บการ

เสนอช่ือให้ไดรั้บ ปริญญาตรีเกียรตินิยม ยกเวน้ สําหรับผูส้มคัรท่ีมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมคัร

เขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาเป็น ราย

กระบวนวิชาโดยไม่ไดรั้บปริญญา พ.ศ. 2537 ขอ้ 8 วรรค 2 หรือระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงว่า

ดว้ยการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 วรรค 2 ซ่ึง

มหาวิทยาลยัรับรองและรับเขา้เป็น นกัศึกษาต่อเน่ือง ตามขอ้ 5 ตอ้งศึกษาให้ไดห้น่วยกิตสะสมจาก

มหาวิทยาลัยเป็นจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไว ้ในหลักสูตร และอาจพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยม ตามขอ้ 20 โดยอนุโลม 

1  20.4 นักศึกษาผูใ้ดมีหน้ีสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย จะต้องชําระหน้ีสินให้หมดส้ิน

เสียก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา 

1                ขอ้ 21. การอนุมติัใหป้ริญญา 

1  21.1 ตามปกติสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาอนุมติัให้ปริญญาปีการศึกษาละ 3 คร้ัง คือ เม่ือ

ส้ินภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน 

1  21.2 มหาวทิยาลยัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็น

คราวๆ ไป 

1  21.3 ให้ชําระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนปริญญาก่อนวนัพิธีประสาทปริญญา 1 เดือน 

มิฉะนั้น จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พิธีประสาทปริญญา 
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1                ขอ้ 22. การให้อนุปริญญานกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญาได้ เม่ือได้เรียนครบ

หลกัสูตรและเง่ือนไขวา่ดว้ยอนุปริญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา โดยตอ้งมีหน่วยกิตสะสมไม่

ตํ่ากวา่ 108 หน่วยกิต 

1                ขอ้ 23. การใหเ้หรียญรางวลัแก่ผูเ้รียนดี 

1  23.1 เหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตรเป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะและขนาด

ตามแบบท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  23.2 มหาวิทยาลยัจะให้เหรียญรางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บปริญญาตรี ซ่ึงไดห้น่วย

กิตสะสมของอกัษรระดบัคะแนน G ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด 

  ขอ้ 24. ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอาํนาจสั่งและ

ปฏิบติัการตามท่ีเห็นสมควร 

1                                                      ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

                                                                    (นายประจวบ ไชยสาส์น)  

1                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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1 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

1ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

1(ฉบับที ่2) 

1พ.ศ. 2552 

________________ 

 

1โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี 

1อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ง

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง จึงออกขอ้บงัคบัไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

1ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552” 

1ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 

1ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความใน 3.2 ของขอ้ 3 และขอ้ 6 และความใน 13.4 ของขอ้ 13 และ

ขอ้ 14 และความใน 20.1 ของขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551 และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 

1 “3.2 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2548” 

1 “ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

1  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1  6.1 ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคญัท่ี

จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1  6.2 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

1  6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัใดๆ เน่ืองจากกระทาํความผิด หรือมี

ความประพฤติเส่ือมเสีย 

1  6.4 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด” 
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1 “13.4 การลงทะเบียนเรียนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 

22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

1 ในกรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรก คณบดี 

หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

1 สําหรับผูท่ี้จะสําเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมติัใหล้งนามอนุมติัในแบบคาํร้อง

หรือเอกสารท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด” 

1 “ขอ้ 14 ระยะเวลาศึกษา 

1 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กําหนดไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับ

หลกัสูตร 4 ปี ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับหลกัสูตร 6 

ปี 

1 การนบัระยะเวลา 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษา ไดค้าํนวณ

เป็นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจากภาค

การศึกษาสุดทา้ยของปีการศึกษานั้นๆ กใ็หน้บัรวมดว้ย 

1 ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา 10 ปีการศึกษา และ 12 ปีการศึกษาแลว้ 

แต่ผลของการศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตรี สถานภาพนกัศึกษาของผู ้

นั้นเป็นอนัส้ินสุดลง แต่อาจสมคัรกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ในคณะใดกไ็ด ้

1 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครกลับเข้าเป็น

นกัศึกษาใหม่ตามวรรคสามได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจาํคณะท่ีรับเขา้ศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้มคัร

จะตอ้งชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด และไม่เป็นการให้นักศึกษาใช้สิทธ์ิ

ซํ้ าซอ้นกบัการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามขอ้ 10 วรรคสอง” 

 “20.1 นักศึกษาจะต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะไดรั้บการเสนอ

ช่ือใหไ้ดรั้บปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ ได ้ สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้

ไป จะตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาขาวิชา มี

จาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วยกิต ของหลกัสูตร 4 ปี ไม่นอ้ยกว่า 150 หน่วยกิต ของ

หลกัสูตร 5 ปี และไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ของหล◌ักสูตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ1

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นไดเ้ช่นกนั 

1 สําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ้ 8 และผูท่ี้ไดรั้บ

ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับรอง และเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 10 
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ตอ้งศึกษาให้ไดห้น่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจาํคณะท่ี

รับเขา้ศึกษากาํหนดจึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาตรี 

1 การขอรับปริญญา นกัศึกษาตอ้งยื่นคาํขอสําเร็จการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีคณะ

ท่ีสังกดั และมายื่นคาํขอรับปริญญาตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ท่ีสํานกับริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผลภายในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา” 

1ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

1  ประกาศ ณ วนัท่ี     26     พฤษภาคม     พ.ศ.     2552 

 

1ลงนาม      1  
 

                                                         (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

1                                                     นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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