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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อ ภาษาไทย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ B.A. (English)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 สถาบันจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
 ความร่ วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ คือ .....................................
 ความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ...............................................................
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็ จการศึกษา
 ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา

ปริ ญญาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ......................
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา ........... ปี การศึกษา .....................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสู ตรใช้บงั คับ ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2555
 ที่ประชุม ทปม. (ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัย) วาระที่ 5.14
ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 6/2555
วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
 สํานักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสู ตร
เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .....................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพครู และนักวิชาการ
8.2 อาชีพที่ตอ้ งใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษในการทํางาน
8.2.1 พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
8.2.2 พนักงานฝ่ ายต่างประเทศของธนาคาร
8.2.3 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน กองกรมของกระทรวงต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
8.2.4 เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ
8.2.5 เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษขององค์กรเอกชน
8.2.6 พนักงานแปลเอกสาร
8.2.7 อาชีพอิสระ อาทิ นักเขียน และนักธุรกิจ
8.2.8 อาชีพอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษ
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9. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร

ลําดับ
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

นางพัชรี
พลาวงศ์
นางรมณี
กอวัฒนา
นางวัลลภา
เออร์วายน์

ตําแหน่ งทางวิชาการ
(ศ./ รศ./ ผศ.)

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

M.A.T
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

English
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอังกฤษ

Portland State University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chapman College
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย

1971
2510
2516
2511
1972
2512

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่น ๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
11. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
(การวิเคราะห์ หลักสู ตร)
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ทุ กประเทศทัว่ โลกมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิ จซึ่ งมีความสัมพันธ์หลักกับการพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อหลักของประชาคมโลก การรู้เขารู้ เรา เพื่อการประกอบ
ธุ รกิจการค้า การทําความรู ้ จกั ผูค้ น การเข้าถึ งวิธีการและกลยุทธ์ในการประกอบการค้า และธุ รกิจต่าง ๆ
ต้องอาศัย ภาษาอัง กฤษซึ่ งเป็ นสื่ อสํา คัญของสิ่ งพิมพ์ และเทคโนโลยีส มัย ใหม่ทุ กรู ปแบบ หน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็ นต้องปรับแผนการพัฒนาความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์ หรือพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมของผูค้ นทั้งซี กโลกตะวันตกและตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่ อง และภาษาอังกฤษยัง คงมีบ ทบาทเป็ นเครื่ องมื อสําคัญยิ่งของโลก
ปั จจุ บนั ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ของผูค้ นซึ่ งได้แก่การตั้งถิ่ นฐาน ลักษณะการรวมกลุ่ ม การใช้ภาษา
รวมทั้ง วัฒนธรรมที่ แสดงออกถึ งวิถีชี วิตที่ นํามาสู่ ค วามเจริ ญทางด้านอารยธรรมและความถดถอยของ
วัฒนธรรม ลักษณะของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั และแนวโน้ม ในอนาคต ภาษาและ
วรรณคดีเป็ นหลักฐานและเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสื่ อให้เห็นการพัฒนาการดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนหลักสู ตรที่เกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและของโลก
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12. ผลกระทบ/วิเคราะห์ หลักสู ตรจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของประเทศรวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมโลกมีผลกระทบอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อการเรี ยนรู ้ที่ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและเพื่อการเพิม่ พูนศักยภาพและความแข็งแกร่ งในการแข่งขันกับ
สถาบัน การศึกษาอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีความรอบรู ้ และทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อการปฏิบตั ิงานในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของประชาคมโลก รวมทั้งยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป มีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนหลักสู ตรเดิมและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดงั กล่าว และความต้องการที่แท้จริ งของประชาคมทั้ง
ภายในประเทศและประชาคมโลกและต้องสอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธาน และความเป็ นมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเพื่อผูเ้ รี ยนจํานวนมาก มีความหลากหลายของหลักสู ตร
เพื่อผูเ้ รี ยนหลากหลายอาชีพที่อยูใ่ นวัย และฐานะต่าง ๆ กัน มีสภาพทางสังคมต่างกัน และให้การดําเนินการ
ของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนมีการจัดการที่ยดื หยุน่ แต่มีความหลากหลายและเป็ นสากล มุ่งเน้นการ
กระจายโอกาส เพื่อกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพกอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรมและ
มีจิตสํานึกเพื่อการพัฒนาและรับใช้สังคมทุกระดับชั้นต่อไป
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
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 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ทีต่ ้ องมาเรียน
ศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กระบวนวิชาดังต่อไปนี้
ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน และศัพท์จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน
ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENS 3101 (EN324) ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
เป็ นวิชาแกนบังคับของนัก
ENS 4101 (EN 429) ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ENS 3102 (EN 325) ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ - เป็ นวิชาบังคับศึกษาทัว่ ไปของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
13.3 การบริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี ระบบการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการนักศึกษาทุกคณะและทุก
สาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ เปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้
จะต้องเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่นกั ศึกษาสังกัดอยูแ่ ละไม่ซ้ าํ ซ้อนกับวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก หรื อวิชาโทที่ได้เรี ยนไปแล้ว
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู้ และทักษะใน
การใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อประกอบอาชี พ และเป็ นสื่ อในการเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้า ใจใน
วิทยาการศิลปวัฒนธรรม และสังคมในโลกปั จจุบนั
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสําคัญในการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาสากลที่ใช้กนั ทัว่ โลก เพื่อประสิ ทธิ ผลในการคมนาคม ธุ รกิจการค้า และการศึกษา
และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาคมโลก
1.3 เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องของมนุษยศาสตร์ และโลกในระดับความรู้
ทัว่ ไปจากศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตในสังคมปั จจุบนั
1.4.2 เพื่อให้นักศึ กษามี ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้
วรรณคดี อ ัง กฤษ วรรณคดี อ เมริ ก ัน (รวมทั้ง วรรณคดี อื่ น ๆ ที่ เ ขี ย นหรื อ แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ) และภาษาศาสตร์
1.4.3 เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอสําหรับการศึกษาใน
ระดับสู งต่อไป
1.4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถออกไปประกอบอาชี พส่ วนตัวและในภาครัฐและเอกชนได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีมาตรฐาน พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด
มีพ้ืนฐานของสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและเป็ น
หลักสู ตรที่มีรูปแบบสอดคล้อง
กับหลักสู ตรสากล

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม

กลยุทธ์
ศึกษาจากสถิติขอ้ มูลและผล
วิจยั การเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ความ
ต้องการของสังคมและตลาด
งานในส่ วนที่เกี่ยวกับความรู้
และทักษะของบัณฑิต

หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้
1. แผนการปรับปรุ งและการ
ประเมินหลักสู ตร
2. การประเมินหลักสู ตร
3. หลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว
หลักฐาน
- รายงานการประชุม
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตรและข้อเสนอแนะ
หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
1. การประเมินการใช้หลักสู ตร
ของบัณฑิต ผูบ้ งั คับบัญชาและ
หน่วยงาน
2. การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสู ตร
3. ประเมินผลหลักสู ตรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
หลักฐาน
- รายงานการประชุมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการสํารวจต่าง ๆ
และข้อเสนอแนะที่ได้จาก
หน่วยงาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุม และการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยน
การสอนซึ่งได้แก่วธิ ี การสอนและ
สื่ อการสอนให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมตรงตามเป้ าหมายของ
หลักสู ตร

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของ ตัวบ่ งชี้
รายวิชา เพื่อปรับปรุ งเนื้อหา
1. จํานวนครั้งในการจัดอบรม
แผนการสอน สื่ อที่ใช้ในการ
พัฒนาความรู ้ดา้ นการเรี ยนการ
สอน รวมทั้งวิธีการวัดผลและ
สอนและการวัดผล
ประเมินผล
2. การให้ความรู ้ดา้ นการใช้สื่อ
การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
หลักฐาน
- รายงานการประชุม สัมมนา
และการฝึ กอบรม
- การสํารวจวิชาที่มีการ
ปรับปรุ งเนื้ อหา รวมทั้งการใช้
สื่ อการสอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัย
- รายงานการประเมินผลและ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ 1. สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ ตัวบ่ งชี้
เรี ยนการสอนและวิจยั เพื่อเพิ่มพูน
การเพิ่มพูนความรู ้และ
1. การสํารวจความต้องการด้าน
ความรู ้และรู ้ทนั กับการเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยการจัด
วิชาการของอาจารย์
แปลงทางวิชาการ และเพิ่มพูน
ศึกษาดูงาน ประชุมอบรม
2. จัดอุปกรณ์ / กิจกรรม /
ประสบการณ์ให้มากขึ้นและมี
สัมมนาทั้งในระดับชาติและ
โครงการที่ช่วยสนับสนุนให้
ความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม
นานาชาติ
อาจารย์มีพฒั นาการด้านวิชาการ
2 . สนับสนุนแหล่งเงินทุน
หลักฐาน
เครื่ องมือวิจยั และ
- จํานวนครั้งในการจัดประชุ ม
การตีพิมพ์งานวิจยั
และสัมมนาเชิงวิชาการ รวมทั้ง
เพื่อเผยแพร่ ต่อนักวิชาการ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และสาธารณชน
- จํานวนอาจารย์ที่ได้ไปศึกษาดู
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
- จํานวนเงินรายจ่าย
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้
1. จัดอุปกรณ์ / กิจกรรม /
โครงการที่ช่วยสนับสนุนให้
อาจารย์มีโอกาสทํางานวิจยั
2. การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจยั
หลักฐาน
- จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ท้ งั
ในระดับชาติและนานาชาติใน
แต่ละปี
- จํานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั
- จํานวนเงินรายจ่าย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

 ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มี
 ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในแบบตลาดวิชา ที่ไม่มีการบังคับเข้าชั้น
เรี ยนและนักศึกษาต้องหาความรู ้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาเพื่อแนะนําการเรี ยนการสอน
2.4.2 มีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษา โดยมีชวั่ โมงให้คาํ ปรึ กษาตามที่ประกาศไว้ที่ภาควิชา
2.4.3 มีหน่วยแนะแนว
2.4.4 จัดทําคู่มือแนะนําการเรี ยน
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี การศึกษา 2555– 2559
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชั้ นปี ที่
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ชั้นปี ที่ 1
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
ชั้นปี ที่ 2
1,400
1,470
1,540
1,610
ชั้นปี ที่ 3
980
1,029
1,078
ชั้นปี ที่ 4
686
720
รวม
2,000
3,500
4,650
5,555
5,808
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
686
720
หมายเหตุ คํานวณโดยถือว่านักศึกษาสมัครเข้าศึกษาถัวเฉลี่ยปี ละ 2,000 คน และนักศึกษาสามารถ
สอบผ่านเข้าศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาในปี หนึ่ง
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดหัวข้ อการเสนอตั้งงบประมาณ
จํานวนเงิน
รายการงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
800,000
840,000
880,000
920,000
960,000
ค่ าตอบแทน
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ค่ าใช้ สอย
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
ค่ าวัสดุ
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ค่ าครุ ภัณฑ์
910,000 1,000,000 1,040,000 1,080,000 1,120,000
รวม
2.6.2 ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบตลาดวิชา มีช้ นั เรี ยนหรื อศึกษาด้วยตนเอง
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)………..
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
(2) วิชาเอก
63
(3) วิชาโท
24
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
15
รวม
144

144 หน่วยกิต
จํานวนร้อยละ
29.17
43.75
16.67
10.41
100

รายวิชาในหมวดต่ าง ๆ
* หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิ ดใหม่ในหลักสู ตรนี้
** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุ งแก้ไขในหลักสู ตรนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 42 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU 100) ความรู ้คู่คุณธรรม (Knowledge and
Morality) (บังคับไม่นบั หน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในข้อ ก) หรื อ ข) 1 กระบวนวิชา
ก) วิชาคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต
INT 1005 (IT 105)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3
MTH 1003 (MA 103) คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
3
STA 1003 (ST 103)
สถิติเบื้องต้น
3
หรื อเลือกเรี ยนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นบั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปได้
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ข) วิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยกิต
ARG 1003 (AG 103) การเกษตรเบื้องต้น
3
**BIO 1001 (BI 103)
ชีววิทยาเบื้องต้น
3
CMS 1003 (CM 103) เคมีเบื้องต้น
3
GLY 1003 (GY 103) ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3
MET 1003 (MT 103) อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3
*PHY 1001 (PH 103) ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3
SCI 1003 (SC 103)
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
3
หรื อเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY ที่นบั เป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไปได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ART 1003 (AR 103) ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1
2
MSA 1003 (MU 103) ดนตรี วจิ กั ษณ์
กระบวนวิชา
2
HIS 1001 (HI 101)
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน 1
3
HIS 1002 (HI 102)
อารยธรรมตะวันออก กระบวนวิชา
3
HIS 1201 (HI 121)
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3
LIS 1001 (IS 101)
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2
PHI 1003 (PY 103)
ปรัชญาเบื้องต้น
3
GAS / HED …… พลศึกษา
2
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาด้านพลศึกษาในหมวด GAS หรื อ HED ที่นบั เป็ นวิชาพื้นฐาน
ได้ 1 กระบวนวิชา 2 หน่วยกิต ดังนี้
หน่ วยกิต
GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
2
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
2
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1
2
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1
2
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล 1
2
GAS 2801 (SS 237) การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
2
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
2
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
2
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หน่ วยกิต
2
2
2
2
2
หน่ วยกิต

GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
GAS 4804 (GS 440) โยคะ
HED 1101(HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวติ
3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
LAW 1004 (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไป
POL 1100 (PS 103)
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
เลือกเรี ยน
3
ECO 1003 (EC 103) เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
1 กระบวนวิชา
PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทัว่ ไป
SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3
4) กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ 12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องเรี ยน
ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ น
3
ในชีวติ ประจําวัน
ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3
ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3
5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
THA 1001 (TH 101) ลักษณะและการภาษาไทย
3
THA 1002 (TH 102) ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3

(2) หมวดวิชาเอก
โครงสร้าง / จํานวนหน่วยกิต รวม
63
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
30
หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
33
หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต ได้ แก่
หน่ วยกิต
ENG 2101 (EN 203) การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้ 3
ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ 3
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ENG 2402 (EN 206)
ENG 2601 (EN 230)

การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและ
วรรณคดีอเมริ กนั
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3

ENG 2901 (EN 291)
ENG 3401 (EN 305)
ENG 3301 (EN 306)
ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ 3
ENL 2001 (LI 200)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
2.2 วิชาเอกเลือก 33 หน่ วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษทุกคนต้องเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่าง ๆ จํานวน 33 หน่วยกิต
แต่ท้งั นี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเน้นหนักในหมวดใด
หมวดหนึ่งตามเกณฑ์ต่อไปนี้
2.2.1 วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไป 33 หน่ วยกิต
(1) ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ ที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิต
ENL 2002 (LI 210)
ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
3
ENL 2101 (LI 212)
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
**ENL 3102 (LI 311)
สัทวิทยา
3
ENL 3103 (LI 312)
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
ENL 3104 (LI 313)
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
ENL 3603 (LI 390)
การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 3
ENL 4603 (LI 499)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ 3
(2) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี ที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
(3) เลือกเรี ยนวิชาเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ดงั ต่อไปนี้คือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี
และหมวดวิชาภาษาศาสตร์ จํานวน 21 หน่วยกิต หรื อ
(4) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
หมวดวิชาวรรณคดี หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจํานวน 21 หน่วยกิต

17
หมายเหตุ

นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไปต้องเรี ยนวิชาบังคับในข้อ (1) กับข้อ (2)
และเลือกเรี ยนวิชาในข้อ (3) หรื อ ข้อ (4)
2.2.2 วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน 33 หน่ วยกิต
(1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
ENS 3201 (EN 320) ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
เลือก 1
3
ENS 3202 (EN 321) ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน กระบวนวิชา 3
ENS 3101 (EN 324) ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
3
ENS 3102 (EN 325) ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
3
ENS 3103 (EN 326) ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
เลือก 1
3
ENS 3104 (EN 327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
กระบวนวิชา 3
ENS 3105 (EN 328) ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3
ENS 3106 (EN 329) ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
3
**ENS 3403 (EN 323) ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3
ENS 4203 (EN 421) ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
3
(2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับ 3000-4999 จํานวน 7 วิชา
2.2.3 วิชาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่ วยกิต
(1) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ จาํ นวน 24 หน่วยกิต
(2) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดอื่นหรื อหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาศาสตร์ จาํ นวน 9 หน่วยกิต แต่ท้งั นี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999
2.2.4 วิชาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่ วยกิต
(1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
ENL 2002 (LI 210)
ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
3
ENL 2003 (LI 211)
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3
ENL 3103 (LI 312)
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
ENL 3104 (LI 313)
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
(2) เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดภาษาศาสตร์ ทว่ั ไป และภาษาศาสตร์ ประยุกต์
รวม 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ไม่ซ้ าํ กับวิชาเอก หรื อเลือกเรี ยน
วิชาโทในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดงั นี้
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(1) สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
(2) สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้ถือตามกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะนั้นๆ และกรณี
ที่กฎเกณฑ์วชิ าโทในคณะดังกล่าวมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิ ของนักศึกษาที่จะเลือก
เรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต
(3) สําหรับคณะที่ไม่มีเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะ
มนุษยศาสตร์ เป็ นหลัก
(4) กระบวนวิชาเลือกเรี ยนจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก
และวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดอื่น ๆ ในการเรี ยนวิชาโทใด ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อ 1) หรื อ ข้อ 2) ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1) นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่
ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หากเรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว
2) RAM 3000 สหกิจศึกษา
9(0-40-10)
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชา
เลือกเสรี และเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่
เรี ยนเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
(2) หลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
โครงสร้าง/จํานวนหน่วยกิต รวม
24
หน่วยกิต
2.1 วิชาโทบังคับ
12
หน่วยกิต
2.2 วิชาโทเลือก
12
หน่วยกิต
รายละเอียดของหลักสู ตรวิชาโท
1) วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป
24
หน่ วยกิต
- วิชาโทบังคับ
12
หน่วยกิต
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ ที่เรี ยนภาษาอังกฤษต่อเนื่องกัน 4 กระบวนวิชาเป็ นวิชา
ศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเลือก ENG 2001 (EN 201) และ ENG 2002
(EN 202)
ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3
หน่วยกิต
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3
หน่วยกิต
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ENG 2101 (EN 203)
ENG 2401 (EN 205)
ENG 2402 (EN 206)
ENG 3401 (EN 305)
ENG 3301 (EN 306)
ENG 2102 (EN 204)
ENG 3201 (EN 309)
ENG 2601 (EN 230)
ENL 2001 (LI 200)

การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ 3
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3
การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
3
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3
การสนทนาภาษาอังกฤษ
3
ในลักษณะที่กาํ หนดให้
เลือก 1
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
กระบวนวิชา 3
ความเข้าใจ 1
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
เลือก 1 3
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
กระบวนวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- วิชาโทเลือก
12
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไปและหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ยกเว้น ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001 และ ENG 2002 โดยเลือกเรี ยน
กระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อสองหมวดรวมกันก็ได้ แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโท
บังคับแล้ว ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2) วิชาโทวรรณคดี
24
หน่ วยกิต
- วิชาโทบังคับ
3
หน่วยกิต
EN 2601 (EN 230)
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี เลือก 1
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
กระบวนวิชา 3
หน่วยกิต
EN 2901 (EN 291)
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐาน
ของวรรณคดี
3
หน่วยกิต
- วิชาโทเลือก
21
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาวรรณคดีอีก 7 กระบวนวิชา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นกระบวน
วิชาในระดับ 3000 – 4999 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
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3) วิชาโทภาษาศาสตร์
24
หน่ วยกิต
- วิชาโทบังคับ
12
หน่วยกิต
ENL 2001 (LI 200)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
หน่วยกิต
ENL 2003 (LI 211)
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ
3
หน่วยกิต
ENL 3103 (LI 312)
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
หน่วยกิต
ENL 3104 (LI 313)
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
หน่วยกิต
- วิชาโทเลือก
12
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปและภาษาศาสตร์
ประยุกต์ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4) วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
- วิชาโทบังคับ
แบ่งเป็ น 3 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้แผนเดียว
(1) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENS 3103 (EN 326) ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
ENS 3201 (EN 320) ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
ENS 3202 (EN 321) ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
ENS 4201 (EN 411) ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
(2) ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
ENS 3301 (EN 322) การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ENS 4301 (EN 423) การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ENS 4302 (EN 424) การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
ENS 4303 (EN 425) การแปลเรื่ องสั้นและ
นวนิยายภาษาอังกฤษ
เลือก 1
ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์ และ กระบวนวิชา
บทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
(3) ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
ENS 3402 (EN 427) ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
**ENS 3403 (EN 323) ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
เลือก 1
*ENS 3404
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 กระบวนวิชา
**ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
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12

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ENS 4402 (EN 428) ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3
หน่วยกิต
- วิชาโทเลือก
12
หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาอื่น ๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอีก 4 กระบวนวิชา
แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาโทบังคับที่ได้เรี ยนไปแล้ว
3.1.3 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา (อยูใ่ นภาคผนวก ก)
1. หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไปใช้รหัส
ENG X0XX – ENG X5XX
2. หมวดวิชาวรรณคดีใช้รหัส
ENG X6XX – ENG X9XX
3. หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปใช้รหัส
ENL X0XX – ENL X4XX
4. หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ใช้รหัส
ENL X5XX – ENL X7XX
5. หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านใช้รหัส
ENS X1XX – ENS X4XX
หลักที่ 1-3 เป็ นตัวอักษร หมายถึง
รหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
หมายถึง
ระดับปี การศึกษา
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
หมายถึง
หมวดวิชา
หลักที่ 6-7 เป็ นตัวเลข
หมายถึง
อันดับในหมวดเดียวกัน
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
- ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
หน่วยกิต
ENG 1001 (EN 101) ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3
(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3
(English Sentences and Vocabulary in General Use)
ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3
(English Reading for Comprehension)
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3
(English Interpretative Reading)
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- ภาษาอังกฤษในการพูด
ENG 2101(EN 203) การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
(English Pronunciation)
ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
(Controlled Conversation)
ENG 3101 (EN 303) การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
(General Conversation in English)
**ENG 4101 (EN 304) การอภิปรายและการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Formal Discussion and Speech in English)
- ภาษาอังกฤษในการฟัง
ENG 3201 (EN 309) การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
(English Listening for Comprehension 1)
ENG 4201 (EN 407) การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2
(English Listening for Comprehension 2)
- ภาษาอังกฤษในการอ่ าน
ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
(English Reading for Analysis)
ENG 4301 (EN 307) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ ง

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
หน่วยกิต
3
3

(English Reading for Appreciation)

- ภาษาอังกฤษในการเขียน
ENG 2401(EN 205) การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
(English Sentences and Short Paragraphs)
ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
(English Paragraph Writing)
ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
(English Essay and Summary Writing)
ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
(Feature and Letter Writing in English)
ENG 4402 (EN 422) การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น
(Introduction to English Creative Writing)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
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2) หมวดวิชาวรรณคดี
- วรรณคดีองั กฤษและอเมริกันโดยแบ่ งตามประเภท
หน่วยกิต
ENG 2601 (EN 230) ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
3
(Introduction to English and American Literatures)
ENG 3601 (EN 250) ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริ กนั ประเภทพรรณนาและบรรยาย
3
(Descriptive and Narrative Prose)
ENG 3602 (EN 352) กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
3
(English and American Poetry)
ENG 3603 (EN 355) เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
3
(English and American Short Stories)
ENG 3604 (EN 357) นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
3
(English and American Novels)
ENG 3605 (EN 358) ละครอังกฤษและอเมริ กนั
3
(English and American Drama)

- วรรณคดีองั กฤษ
ENG 3701 (EN 330) วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง
(Anlgo-Saxon and Medieval Literatures)
ENG 3702 (EN 331) วรรณคดีอลิซาบีธนั
(Elizabethan Literature)
ENG 3703 (EN 338) วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 17
(Seventeenth Century English Literature)
ENG 3704 (EN 339) วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 18
(Eighteenth English Literature)
ENG 3705 (EN 341) วรรณคดีองั กฤษสมัยโรแมนติก
(Romantic English Literature)
ENG 3706 (EN 342) วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัยเอ็ดเวอร์ เดียน
(Victorian and Edwardian Literatures)
ENG 4701 (EN 442) วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
(Modern English Literature)
ENG 4702 (EN 443) วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
(Contemporary English Literature)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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ENG 4712 (EN 444)

หน่วยกิต
3

บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
(William Shakespeare’s Plays)
-วรรณคดีอเมริกัน
หน่วยกิต
ENG 3801 (EN 370) วรรณคดีอเมริ กนั สมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ
3
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ENG 3802 (EN 371) วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
3
(American Literature in the Romantic Period)
ENG 3803 (EN 372) วรรณคดีอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3
(American Literature in the Age of Realism and Naturalism)
ENG 4804 (EN 470) วรรณคดีอเมริ กนั สมัยใหม่
3
(Modern American Literature)
ENG 4805 (EN 473) วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย
3
(Contemporary American Literature)
ENG 4812 (EN 478) นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
3
(American Women Authors)
**ENG 4814 (EN 482) วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
3
(African-American Literature)
-วรรณคดีโลก
หน่วยกิต
ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3
(Mythological Background in Literature)
ENG 3901 (EN 391) วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3
(Children Literature)
ENG 3902 (EN 392) วรรณคดียโุ รป
3
(European Literature)
ENG 4901 (EN 395) วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
3
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ENG 4902 (EN 491) วรรณคดีวิจารณ์
3
(Literary Criticism)
ENG 4904 (EN 494) วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา
3
(Literary Works with Emphasis on Religious Attitudes)

25
3) หมวดวิชาภาษาศาสตร์
- ภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
ENL 2001 (LI 200)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
(Introduction to Language)
ENL 2002 (LI 210)
ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
ENL 2003 (LI 211)
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
(Introduction to English Phonetics and Phonology)
ENL 2101 (LI 212)
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
(The Structure of English)
ENL 3101 (LI 310)
สัทศาสตร์ ทว่ั ไป
(General Phonetics)
**ENL 3102 (LI 311)
สัทวิทยา
(Phonology)
ENL 3103 (LI 312)
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
(English Syntax)
ENL 3104 (LI 313)
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
(Introduction to Semantics)
ENL 3105 (LI 315)
ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
(The Dialects of English)
ENL 4101 (LI 411)
ประวัติภาษาศาสตร์
(History of Linguistics)
ENL 4103 (LI 413)
ภาษาศาสตร์ ภาคประวัติเบื้องต้น
(Introduction to Historical Linguistics)
ENL 4104 (LI 414)
ประวัติภาษาอังกฤษ
(History of the English Language)
ENL 4105 (LI 418)
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ในปั จจุบนั
(Current Issues in Linguistics)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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- ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
หน่วยกิต
ENL 3501 (LI 380)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3
(Introduction to Applied Linguistics)
ENL 3502 (LI 384)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ สังคม
3
(Introduction to Sociolinguistics)
ENL 3601 (LI 385)
วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
3
(Discourse Analysis and Strategies)
ENL 3503 (LI 387)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
3
(Introduction to Psycholinguistics)
ENL 3504 (LI 388)
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
3
(Applied Linguistics in Language Learning)
ENL 3602 (LI 389)
ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
3
(Interlanguage Studies)
ENL 3603 (LI 390)
การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3
(Contrastive Analysis of English and Thai)
ENL 3701 (LI 395)
ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
3
(Linguistics and Reading English 1)
**ENL 3702 (LI 397)
ภาษาศาสตร์ และการเขียนภาษาอังกฤษ
3
(Linguistics and Writing English)
ENL 3604 (LI 398)
ปั ญหาการใช้คาํ และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไทย
3
ENL 4601 (LI 485)

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

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
(Error Analysis of English Usage
**ENL 4602 (LI 486) วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
(Pragmatics)
ENL 4701(LI 495)
ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
(Linguistics and Reading English 2)
ENL 4603 (LI 499)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ
(Miscue Analysis in Reading English)

3

3
3
3
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4) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
- ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการต่ าง ๆ
หน่วยกิต
ENS 3101(EN 324)
ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
3
(English in the Field of Science)
ENS 3102 (EN 325) ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
3
(English in the Field of Economics)
ENS 3103 (EN 326) ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
3
(English in the Field of Business Administration)
ENS 3104 (EN 327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
3
(English in the Field of Political Science)
ENS 3105 (EN 328) ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3
(English in the Field of Law)
ENS 3106 (EN 329) ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
3
(English in the Field of Education)
ENS 3107 (EN 315) ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
3
(English for Healthcare Professionals)
ENS 4101 (EN 429) ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์
3
(Advanced English in the Field of Science)
-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENS 3201 (EN 320) ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
(English in Job Application)
ENS 3202 (EN 321) ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
(English in Office Work)
ENS 4201 (EN 411) ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
(English in Interviewing)
ENS 4202 (EN 420) ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
(Secretarial English)
ENS 4203 (EN 421) ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
(Journalistic English)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
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-ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
ENS 3301 (EN 322) การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Introduction to Translation from English)
ENS 4301 (EN 423) การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
(Children’s English Literary Work Translation)
ENS 4302 (EN 424) การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
(English News and Feature Translation)
ENS 4303 (EN 425) การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
(English Short Story and Novel Translation)
ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
(English Movies and Television Script Translation)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

-ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเที่ยว
หน่วยกิต
ENS 3401 (EN 319) ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม
3
(English for Hotel)
ENS 3402 (EN 427) ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3
(English for Tourism Promotion)
**ENS 3403 (EN 323) ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3
(English for Guide )
*ENS 3404
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3
(English for Tourism 1)
**ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3
(English for Tourism 2)
ENS 4402 (EN 428) ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 3
(English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture)
*ENS 4403
ภาษาอังกฤษในธุ รกิจสปา
3
(English for Spa Business)

29
3.1.5 แผนการศึกษา

HIS 1001 (HI 101)
HIS 1002 (HI 102)
LIS 1001 (IS 101)
PHI 1003 (PY 103)
RAM 1000 (RU 100)
SOC 1003 (SO 103)
THA 1001 (TH101)
ENG 1001 (EN 101)

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
อารยธรรมตะวันตก
เลือกเรี ยน
อารยธรรมตะวันออก
1 กระบวนวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ปรัชญาเบื้องต้น
ความรู ้คู่คุณธรรม (วิชาบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและ
ศัพท์จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(3) หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

ART 1003 (AR 103)
MSA1003 (MU 103)
ECO 1003 (EC 103)
LAW1004 (LW 104)
PSY 1001 (PC 103)
POL 1100 (PS 103)
HIS 1201 (HI 121)
THA 1002 (TH 102)
...........

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน
ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 กระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
เลือกเรี ยน 1
จิตวิทยาทัว่ ไป
กระบวนวิชา
รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
คณิ ตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์

17 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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GAS 1001 (GS 101) กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
GAS 2601 (GS 251) กรี ฑา 1
GAS 2611 (GS 241) ว่ายนํ้า 1
GAS 2701 (GS 271) ฟุตบอล 1
GAS 2711 (GS 281) บาสเกตบอล 1
GAS 2721 (GS 291) วอลเลย์บอล 1
GAS 2801 (GS 237) การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
GAS 2802 (GS 231) เกมเบ็ดเตล็ด
GAS 2803 (GS 233) กิจกรรมเข้าจังหวะ
GAS 3504 (GS 375) ตะกร้อ
GAS 3601 (GS 341) เทนนิส 1
GAS 3801 (GS 343) ศิลปะป้ องกันตัว
GAS 4605 (GS 448) แบดมินตัน
GAS 4804 (GS 440) โยคะ
HED 1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป

ENG 2001 (EN 201)
ENG 2101 (EN 203)
ENG 2102 (EN 204)
ENG 2401 (EN 205)
ENG 2601 (EN 230)

เลือกเรี ยน
1 กระบวนวิชา

2 หน่วยกิต

รวม

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษ
และวรรณคดีอเมริ กนั

วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม

3 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
ENL 2001 (LI 200)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
………. วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
………. วิชาโท 1 กระบวนวิชา

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
……… วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
………. วิชาโท 2 กระบวนวิชา

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
……… วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
………. วิชาโท 2 กระบวนวิชา
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
………..วิชาเอกเลือก 4 กระบวนวิชา
………..วิชาโท 2 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
…….. วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรื อ
RAM 3000 สหกิจศึกษา และ
.......... วิชาเลือกเสรี
3.16 คําอธิบายรายวิชา (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก)

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต

3.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

นางพัชรี
พลาวงศ์
นางรมณี
กอวัฒนา
นางวัลลภา
เออร์วายน์
นางสาวกัลยาณี
สุภวัน

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
อาจารย์

นางสาวพัชรี
ศรี สงั ข์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

M.A.T
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
M.A.
อ.ม.
อ.บ
ศศ.ม.

English
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอังกฤษ
American Studies
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย

1971
2510
2516
2511
1972
2512
1987
2523
2517
2550

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

Portland State University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chapman College
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Kansas
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไทย

2544
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3.3 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่

1.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

นางชูทิพย์
เลาหวิเชษ

รอง
ศาสตราจารย์

2.

นางณภาจรี
นาควัชระ

รอง
ศาสตราจารย์

3.

นางสาว
ธัญญรัตน์
ปาณะกุล

รอง
ศาสตราจารย์

4.

นางสาวนัญ
เจริ ญพันธุ์ศิริกลุ

รอง
ศาสตราจารย์

5.

นางพัชรี
พลาวงศ์
นางเยาวลักษณ์
ธันธนาพรชัย
นางรมณี
กอวัฒนา
นางระพิณ
ทรัพย์เอนก

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

นางวัลลภา
เออร์วายน์
นางศิริกนั ยา
นาคะวิสุทธิ์

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

6.
7.
8.

9.
10.

คุณวุฒิ
การศึกษา

M.Ed.
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
พบ.ม
อ.บ.
M.A.
อ.ม.
อ.บ.
M.A.T
ศศ.บ.
M.A.
อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
Ph.D.
อ.ม.
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
M.A.
ค.บ.

สาขาวิชา

Language Arts

สถานศึกษา

Southwestern State College
Oklahoma
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
English Education New York University
วรรณคดีและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
Linguistics
Northwestern University
Linguistics
University of Pittsburgh
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English
Miami University
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English
Portland State University
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Youngstown State University
English
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English
University of North Texas
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อังกฤษ
English
Chapman College
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Linguistics
The University of Texas at
Arlington
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

U.S.A.

1972

ไทย
U.S.A.
ไทย

2510
1974
2515

U.S.A.
U.S.A.
ไทย

1983
1973
2515

ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย

2511
1981
2520
2517
1971
2510
1975
2515
2516
2511
1995
2525
2522

U.S.A.
ไทย
U.S.A.

1972
2512
1976

ไทย

2516
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ลําดับ
ที่

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

นางสุมารี ย ์
อิงคนารถ
นางสาวอัจฉรา
เพ่งพานิช

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

นางอัจฉรา
ไล่สตั รู ไกล

รอง
ศาสตราจารย์

นางเอมอร
ดิสปั ญญา

รอง
ศาสตราจารย์

นางคนึงนิตย์
จันทุรัตน์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นายบุญชาล
ทองประยูร

นางสาวทิพอุษา
ศรี เพริ ศ

นางสาววรัตธนันท์

รักษ์วเิ ชียร

นางสาวกัลยาณี
สุภวัน

คุณวุฒิ
การศึกษา

อ.ม.
อ.บ.
Ph.D
M.Ed.
อ.บ.
M.A.
ค.บ.
M.S.
กศ.บ.
M.Ed.

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied
Linguistics
Applied
Linguistics
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอังกฤษ
Counseling
English
ภาษาอังกฤษ

Reading
Education
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ผูช้ ่วย
Ph.D.
Communication
ศาสตราจารย์ M.S. in Ed. Guidance &
Counseling
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
ผูช้ ่วย
พบ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อ
ศาสตราจารย์
ธุรกิจและ
เทคโนโลยี
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ผูช้ ่วย
M.A.
Applied
ศาสตราจารย์
Linguistics
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
M.A.
American Studies
อ.ม.
ภาษาอังกฤษ
อ.บ
ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Wales

ไทย
ไทย
U.K.

2519
2517
1989

University of Wales

U.K.

1981

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Central Missouri State
University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bemidji State University

ไทย
U.S.A

2511
1976

ไทย
U.S.A.

2516
1983

ไทย

2522

U.S.A.

1990

ไทย
U.S.A.
U.S.A.

2526
1988
1981

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

ไทย
ไทย

2521
2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of New
South Wales
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Kansas
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
Australia

2537
1997

ไทย
U.S.A.
ไทย
ไทย

2530
1987
2523
2517

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ พิษณุโลก
University of Missouri –
Columbia
มหาวิทยาลัยศิลปากร
The University of Oklahoma
Northern State College
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ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

คุณวุฒิ
การศึกษา

นางแก้วกัลยา
อภัยบัณฑิตกุล

อาจารย์

Ph.D.

นางสาวฐิติรัตน์
ภู่กาญจน์

อาจารย์

อ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

22.

นางสาวสาลินี
อันตรเสน

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

23.

นายสุรเวท
โตเจริ ญ

ลําดับ
ที่

20.

21.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

M.A.
อ.ม.
กศ.บ.

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
อ.บ.
ศศ.ม.

M.S.

24.

นางสาวพัชรี
ศรี สงั ข์

อาจารย์

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

Speech
Communication
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Speech
Communication
Communication
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

Southern Illinois University
U.S.A.
Carbondale
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
The University of Southern
U.S.A.
Mississippi
U.S.A.
University of Maine
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไทย
ประสานมิตร
Creative Writing Macquarie University
Australia
Creative Writing Macquarie University
Australia
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
วัตถุประสงค์
เฉพาะ
Victoria University of
New
International
Wellington
Zealand
Relations
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไทย
ประสานมิตร
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทย

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

2006
2532
2525
2004
1999
2536
2533
2005
1999
2542
2555

2002
2540
2550
2544

ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ลําดับ
ที่

1.
2.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

Mr. Rick Lynn
Wisenand
Mr. Steven
David Sills

Lecturer
Lecturer

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

M.A.
B.A.
M.A.
B.A.

English
Speech (Theater)
Linguistics
Economics

Oklahoma State University
Oklahoma State University
Macquarie University
Macquarie University

U.S.A.
U.S.A.
Australia
Australia

1984
1981
1998
1974
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3.4 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับที่

1.

2.
3.
4.

5.

ชื่อ – สกุล
(นาย/นาง/
นางสาว)

นายอุทยั
ภิรมย์รื่น

นางเพ็ญศรี
รังสิ ยากูล
นางส่องศรี
โตประเสริ ฐ
นางพรสุข
บุญสุภา

นายธัญพงศ์
มูลสุวรรณ

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)

รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

Ph.D.

Education

M.A.
M.A
กศ.บ.
M.A.
กศ.บ.
M.A.
B.A.
Diploma

Linguistics
Education

กศ.บ.
M.A.

ภาษาอังกฤษ
English
Literature
ศิลปศาสตร์

ศน.บ.

การศึกษาบัณฑิต

TESL
ภาษาอังกฤษ
TESL
English
English Studies

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

Southern Illinois University
U.S.A.
at Carbondale
University of Pittsburgh
U.S.A.
Bicol Teacher’s College
Philippines
วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
ไทย
Southern Illinois University
U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
ไทย
Northern Arizona University U.S.A.
Delhi University
India
University of Wales
U.K.
Institute of Science and
Technology
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
ไทย
Banaras Hindu University
India

1998

มหามกุฏราชวิทยาลัย

2518

4. องค์ ประกอบที่เกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไมมี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี

ไทย

1975
1964
2502
1974
2508
1970
1966
1971

2510
1980
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมการดําเนินการ
คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
ในการสอน มีการสอดแทรกเนื้อหาในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ด้ านบุคลิกภาพ
นักศึกษา อาทิ การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสและวัย มารยาททาง
สังคมทั้งสังคมไทยและสังคมของกลุ่มชนอื่น การสื่ อสารโดยใช้ภาษา
นํ้าเสี ยงและท่าทางที่ดีมีมารยาท และเหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาได้ทาํ งานทั้งในระดับบุคคลเพื่อแสดง
ด้ านภาวะผู้นําและความ
วินยั และความรับผิดชอบต่อตนเอง และทํารายงานกลุ่มที่เป็ นทั้ง
รับผิดชอบต่ อสั งคม
หัวหน้ากลุ่มและคนในกลุ่มเพื่อฝึ กการเป็ นผูน้ าํ ที่รับผิดชอบและมี
ความสามารถ และเป็ นผูต้ ามที่ดีและมีวนิ ยั เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่ม การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ร่วมอภิปราย ซักถาม ตอบข้อ
ซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความเข้าใจและความมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนการสอน
ให้ความรู้และสอดแทรกกฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ านจรรยาบรรณวิชาชี พ
การศึกษาเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะประกอบอาชีพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) ดํารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ในตนเอง
3) มีจิตสํานึกที่ดีต่อส่ วนรวม รู้จกั เสี ยสละ อุทิศตนเพื่อผูอ้ ื่น
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
2) การอภิปรายกลุ่มและ/หรื อนําเสนองานได้รายบุคคล
3) กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินยั และพฤติกรรมในการเรี ยน
4) บทบาทสมมติ
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2.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2) มีการอ้างอิงเอกสารในการทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ประเมินผลการทํางานที่มอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2.2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
2.2.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสาํ คัญในเนื้อหาวิชา
2) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถปรับองค์ความรู ้ให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายโดยเน้นหลักทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
2) การอภิปรายกลุ่ม การทํางานกลุ่ม และนําเสนอรายงาน
3) วิเคราะห์กรณี ศึกษา
4) มอบหมายให้คน้ คว้าหาข้อมูลและตัวอย่างที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2.2.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1) การนําเสนองานในชั้นเรี ยน
2) สอบปลายภาค
3) ประเมินจากการตอบคําถามของผูส้ อนในชั้นเรี ยน
4) ประเมินจากแบบฝึ กหัดที่ทาํ ส่ ง
2.3 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื บค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด
ความรู ้ข้ นั สู งต่อไป
3) สามารถแสวงหาแนวคิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) บรรยายทฤษฎี หลักภาษาและฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งสี่ ดา้ น
2) อภิปรายกลุ่ม
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษและนําเสนอผลการศึกษา
4) อธิ บายและวิเคราะห์ตวั อย่างกรณี ศึกษา
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5) มอบหมายงานเชิงวิเคราะห์ให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์
2.3.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์
2) การทํากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา
1) พัฒนาและส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม และการทํางานเป็ นกลุ่ม
2) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
3) ส่ งเสริ มให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านความมีวินยั และรับผิดชอบในการเรี ยน
และงานที่ได้รับมอบหมาย

4) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3) การนําเสนอรายงาน

4) ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่ศึกษาและฝึ กทักษะการทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมชั้น

2.4.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
2) รายงานที่นาํ เสนอ
3) พฤติกรรมการทํางานกลุ่มและรายงานที่นาํ เสนอ
4) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการพัฒนา

1) มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถคัดเลือกข้อมูลได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงตัวเลข
4) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทํารายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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2.5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทํารายงานและนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
3) ทดสอบทักษะในการสื่ อสาร

2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ในตนเอง

3. มีจิตสํานึกที่ดีต่อส่ วนรวม รู ้จกั เสี ยสละ อุทิศตนเพื่อผูอ้ ื่น

4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสาํ คัญในเนื้ อหาวิชา

2. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถปรับองค์ความรู ้ให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

1. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถสื บค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดความรู ้ข้ ึนสูงต่อไป

3. สามารถแสวงหาแนวคิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

1. พัฒนาและส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม และการทํางานเป็ นกลุ่ม

2. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน

3.ส่ งเสริ มให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านความมีวนิ ยั และรับผิดชอบในการเรี ยนและงานที่ได้รับมอบหมาย

4. มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม

1.มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถคัดเลือกข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2. มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างเหมาะสม

3. มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงตัวเลข

4. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิชา

1. ดํารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum mapping) (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทาง
ปัญญา
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 16 และข้อ 18 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กําหนดให้อาจารย์หรื อกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการสอบการให้
คะแนน การให้เกรดของแต่ละกระบวนวิชาและผลสัมฤทธิ์ ของงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ)

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ รายละเอียดของ
หลักสูตร การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ

1.2 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ใหม่สังเกตการณ์ เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผล
ของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.1.2 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้เข้าร่ วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาการและขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
2.2.3 สนับสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการทําวิจยั ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการและวิจยั
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1. การประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 การบริ หารหลักสู ตร

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1) มีอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ทําหน้าที่พฒั นา/ปรับปรุ งหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2) มีการประเมินผลและพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2. การบริ หารจัดการทรั พยากรการเรียนการสอน
1) การบริ หารงบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
1. อาคารที่ทาํ การคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรี ยนรวมอื่นๆ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
และวิทยาเขตปั จฉิ มสวัสดิ์ – สุ วรรณนภาศรี
2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในคณะมนุษยศาสตร์
3. แหล่งศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและอื่น ๆ
3) การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา และวารสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริ การกับนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งจัดทําตําราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีระบบการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ห้องบรรยาย สื่ อการสอน
หนังสื อ ตํารา ระบบการสื บค้นข้อมูล และโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งมีระบบการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
1.3 การบริ หารคณาจารย์
1) การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2) การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
สร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ติดตามและทบทวนหลักสู ตรโดยอาจารย์ผสู ้ อน/
อาจารย์ประจําหลักสู ตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยจัด
ให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
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3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1. มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง โดยเป็ นไปตามระเบียบ
2. คณาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอนต้องมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสู ตรโดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนเป็ นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและ
คุณวุฒิให้เป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
1. จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการและ
โครงการวิจยั ของสาขาวิชา
1.5 การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
1) การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นกั ศึกษา
1. มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาํ แนะนําทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกั ศึกษาโดยกําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
2. จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการวางแผนการเรี ยนและการฝึ กงาน
2) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลสอบรายวิชาใด สามารถยืน่ คําร้องขอ
ทราบข้อเท็จจริ งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ก่อนหลักสู ตรครบรอบ 5 ปี เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งต่อไป

45
3. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุ ณภาพของหลักสู ตรประจําปี ที่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555 2556 2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสตร ร่ วม
×
×
×
×
×
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
×
×
×
×
×
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
×
×
×
×
×
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการ ×
×
×
×
×
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกรายวิชาที่
เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 7
×
×
×
×
×
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังสอบซ่อม
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
×
×
×
×
×
เรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
×
×
×
×
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
×
×
×
×
×
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
×
×
×
×
×
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ ×
×
×
×
×
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
×
×
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

2555 2556 2557 2558 2559
-

-

-

-

×

9

10

10

11

12

ตัวบ่งชี้ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

จํานวนตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

8

8

8

9

10

1.

2.

3.
4.

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูใ้ ช้บณั ฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิและผูใ้ ช้
บัณฑิต มาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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อธิบายรายวิชาและความหมาย
รหัสวิชาเป็ น 7 หลัก XXX9999 โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-3 (XXX)
เป็ นตัวอักษร
สื่ อถึงรหัสวิชา
หลักที่ 4
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงชั้นปี ของวิชา (วิชาชั้นปี ที่ 1, 2, 3 และ 4)
หลักที่ 5
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรื อหมวดวิชา)
หลักที่ 6-7
เป็ นตัวเลข
สื่ อถึงลําดับของวิชา
1. คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น
3(3-0-9)
(AG 103) (Introduction to Agriculture)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และความสําคัญในสังคมปั จจุบนั
และศึกษาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบตั ิและการจัด
การเกษตร
Basic knowledge in agricultural management concerning economic problem, social
important and environment studies.
ART 1003 ศิลปวิจกั ษณ์
2(2-0-4)
(AR 103) (Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทัง่ ถึงศิลปะในปั จจุบนั เน้นคุณค่าและ
ลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
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 ชีววิทยาเบื้องต้น
3(3-0-9)
(BI 103) (Introduction to Biology)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ )
ศึกษาเรื่ องราวของสิ่ งมีชีวติ หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการดํารงชีวิต และ
ชีววิทยาสําหรับชีวติ ประจําวัน
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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
(CM 103)

เคมีเบื้องต้น
3(3-0-9)
(Introduction to Chemistry)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทัว่ ไป และการ
ประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and
various industrial applications.

ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(EC 103) (General Economics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ )
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็ นแนวทางที่จะนําไป
ประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรื อเพื่อเป็ นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
ให้ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยววิชาเศรษฐศาสตร์ เกือบทุกสาขา
เฉพาะในสาระสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต การบริ โภค การ
ออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขันประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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 กีฬาและการออกกําลังกายสําหรับสุ ขภาพ
2(2-0-4)
(GS 101) (Sports and exercise for Health)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ ชนิด และหลักการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย สําหรับ
สุ ขภาพ การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกัน การปฐมพยาบาล และการ
ฟื้ นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
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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 กรี ฑา 1
2(2-2-4)
(GS 251) (Track and Field 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะกรี ฑาลู่และลาน กติกาและการตัดสิ นกรี ฑาเบื้องต้น การทําสนาม
กรี ฑา
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 ว่ายนํ้า 1
2(2-4-4)
(GS 241) (Swimming 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ กติกาและการตัดสิ นว่ายนํ้าเบื้องต้น
Study the history of swimming, skill training, rules and basic refereeing.
GAS 2701 ฟุตบอล 1
2(2-2-4)
(GS 271) (Soccer 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกา และการตัดสิ นฟุตบอลเบื้องต้น
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)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น การเล่นเป็ นทีม กติกา
และการตัดสิ นบาสเกตบอลเบื้องต้น
Study the history of basketball; basic skill training; team playing; rules; and basic refereeing.
GAS 2721 วอลเลย์บอล 1
2(2-2-4)
(GS 291) (Volleyball 1)
ศึกษาประวัติ การฝึ กทักษะ การเล่นเป็ นทีม กติกาและการตัดสิ นวอลเลย์บอลเบื้องต้น
Study the history of volleyball; basic skill training; team playing; rules and beginning
refereeing.
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GAS 2801 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
2(2-2-4)
(SS 237) (Body Conditioning)
ศึกษาหลักการสร้างเสริ ม 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 เกมเบ็ดเตล็ด
2(2-2-4)
(GS 231) (Minor Game)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ รวมทั้งการเป็ นผูน้ าํ เบ็ดเตล็ด
Study the history, Theoretical principles and practices of minor games, including minor
game leadership.
GAS 2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(2-2-4)
(GS 233) (Rhythmic Activities)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการและการฝึ กทักษะการเคลื่อนที่ประกอบจังหวะการเต้นรํา
พื้นเมือง และการสร้างสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะ
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)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ ตะกร้อวง ตะกร้อลอดบ่วง เซปั กตะกร้อ กติกาและการ
เป็ นผูต้ ดั สิ นตะกร้อ โดยเน้นเซปั กตะกร้อ
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)
ศึกษาประวัติ และการฝึ กทักษะเทนนิส กติกาและการตัดสิ นเทนนิสเบื้องต้น
Study the history of tennis; basic skill training; rules; and basic umpiring.
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GAS 3801 ศิลปป้ องกันตัว
2(2-4-4)
(GS 343) (Self - Defense)
ศึกษาหลักการและการฝึ กทักษะศิลปป้ องกันตัว และการนําไปใช้
Study the principles of self - defense; training in the arts of self - defense; application.
GAS 4605 แบดมินตัน
2(2-4-4)
(GS 448) (Badminton)
ศึกษาประวัติ หลักการและฝึ กทักษะ กติกา การเป็ นผูต้ ดั สิ น และการสอนแบดมินตัน
Study the history and principles of badminton; skill training; rules; umpiring and instructing.
GAS 4804 โยคะ
2(2-4-4)
(GS 440) (Yoga)
ศึกษาประวัติ หลักการ คุณค่าและฝึ กทักษะโยคะ ให้ถึงขั้นเป็ นผูน้ าํ หรื อผูส้ อนได้
Study the history principles and values of yoga: basic skill training to enable students
to become yoga leader or instructor.
GLY 1003 ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(GY 103) (Introduction to Geology)
ศึกษาถึงความรู ้ข้นั พื้นฐานทัว่ ไปทางธรณี วทิ ยา กระบวนการทางธรณี วทิ ยา แร่ และหิ น และ
ซากดึกดําบรรพ์เบื้องต้น
Study on fundamental principles of geology, geological processes; introduction to the
minerals, rocks and fossils.
HED 1101 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(HA 101/HE 101) Health Promotion for Life
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพบุคคลทั้งร่ างกายและจิตใจ การรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย เน้นการปฏิบตั ิและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการสุ ขภาพ และ
ปั ญหาสุ ขภาพของบุคคล
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 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(HI 101) (Western Civilization)
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น
ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงําโลกตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 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 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(HI 102) (Eastern Civilization)
ศึกษาความเป็ นมา พัฒนาการและความสําเร็ จของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยคุ โบราณถึงยุค
ใหม่ โดยเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของอารยธรรมตะวันออกและการสนองตอบต่อการท้าทาย
ของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงําในยุคใหม่
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 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(HI 121) (Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(IT 105) (Introduction to Computer Systems)
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการ
ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-6)
(LW 104 ) (Introduction to Law)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ
สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถ
นิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม
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 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
(IS 101) (Information and Technology for Searching)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทํารายงานและการอ้างอิง
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 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(MT 103) (Fundamental Meteorology)
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรยากาศ รังสี จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้ น การควบแน่น
และความมีเสถียรภาพของอากาศ ชนิ ดต่าง ๆ ของหยาดนํ้าฟ้ าและการควบแน่ น ความกด
อากาศและลม ระบบการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก มวลอากาศชนิ ดต่าง ๆ รู ปแบบ
ของลมฟ้ าอากาศ พายุต่าง ๆ ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความรุ นแรง 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 ดนตรี วจิ กั ษณ์
2(2-0-4)
(MU 103) (Music Appreciation)
ศึกษาเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรี ของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี อนั เป็ นพื้นฐานอันจําเป็ นแก่การฟัง ผลงานของนัก
ประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรี ยบเทียบดนตรี ชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้
เกี่ยวกับดนตรี ไทย
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 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(MA 103) (Basic Mathematics)
(ไม่นบั หน่วยกิตให้นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั่ ระบบจํานวนจริ ง เวกเตอร์ และเมทริ กซ์
หลักการแจงนับและความน่าจะเป็ น
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting
principle and probability.
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(PY 103) (Introduction to Philosophy)
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริ ยศาสตร์
และสุ นทรี ยศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
สมัยปั จจุบนั
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 ฟิ สิ กส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Physics)
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ ของของไหลคลื่น
ความร้อนในบรรยากาศ เสี ยง แสง สี ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าเพือ่ การสื่ อสาร อะตอมและควอนตัม
การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
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 รัฐศาสตร์ ทว่ั ไป
3(3-0-6)
(PS 103) (Introduction to Political Science)
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการ
ใหญ่ๆ ในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษา
ประเด็นสําคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิ ปไตย
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ หารรัฐกิจ
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 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(PC 103) (General Psychology)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยา
เกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู ้ พัฒนาการ การเรี ยนรู ้ ความรู ้คิด ความจํา อารมณ์และ
แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว 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 ความรู ้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
3(3-0-9)
(RU 100) (Knowledge and Morality)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุ ขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศกั ดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู ้อนั เป็ นสากล สร้างสํานึกใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู ้จกั พึ่งตนเอง ใฝ่ รู ้และเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปรับและนําไปใช้ตามเงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
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
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์การทํางานตามหลัก “เรี ยนจากการทํา” (Learning by Doing)
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
120 วัน ต้องจัดทําโครงการหรื อปฏิบตั ิงานประจํา มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนโดยมีอาจารย์
นิเทศของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษาร่ วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ ช้บณั ฑิต
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 วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
3(3-0-9)
(SC 103) (Basic Science)
(ไม่เปิ ดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวติ ประจําวัน โดยเน้นการใช้วทิ ยาการทางเคมี
ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวติ และการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
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 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology)
ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม แนวความคิดทัว่ ไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่ องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและ
แบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความสัมพันธ์ของคน
ในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปั จจุบนั
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 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(ST 103) (Introduction to Statistics)
(ไม่เปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ )
การเก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้
ความสู งของยอดโค้ง ความน่าจะเป็ น การชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
ทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, skewness,
kurtosis, probability, sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression.
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
(TH 101) (Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสี ยง ระบบคําและระบบ
ประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสํานวนไทย เพื่อนําไปใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการฟัง พูด
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 ความรู ้ทวั่ ไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(TH 102) (Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั การ
แบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the
types and characteristics of Thai literature and literary terms.
2. คําอธิบายรายวิชาหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
1. หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(EN 101) (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสํานวนที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน โดยเน้นการ
สื่ อความหมายด้านไวยากรณ์ดว้ ยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการ
รักษาความสื บเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง 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 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
3(2-2-5)
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยูท่ วั่ ไป โดยเน้นการสื่ อความหมายด้านไวยากรณ์
ด้วยรู ปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสื บเนื่ องของ
ข้อความโดยการใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมต่าง 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 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 201) (English Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่ อง คํา วลี โครงสร้างประโยค
การใช้อุปสรรคและปั จจัย การใช้เครื่ องสังเกตในปริ บท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม
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 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 202) (English Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสําคัญ การเก็บรายละเอียดที่สาํ คัญ
และแก่นของข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึ กอ่านอย่างรวดเร็ วด้วยความเข้าใจ เพื่อ
ค้นหา สํารวจหรื อทบทวนข้อมูลต่าง 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
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ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 203) (English Pronunciation)
ศึกษาและฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษทั้งเสี ยงสระ พยัญชนะ เสี ยงหนัก-เบา และทํานองเสี ยง
โดยอาศัยคําอธิ บายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรี ยนรู ้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ในการเทียบเสี ยงในพจนานุกรม
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 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3(2-2-5)
(EN 204) (Controlled Conversation in English)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององค์ประกอบในกระบวนการสนทนาและฝึ ก
สนทนาในเรื่ องต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่เป็ นพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ควบคู่กบั
เรื่ องที่สนทนาตลอดจนท่าทางที่ใช้ประกอบกับถ้อยคําและประโยคตามแบบเจ้าของภาษา
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 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
3(2-2-5)
(EN 205) (English Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึ กเขียนประโยคต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ตอ้ งการ โดยเริ่ มจาก
เอกัตถประโยคไปสู่ อเนกัตถประโยค และสังกรประโยค ตลอดจนฝึ กเขียนอนุเฉทสั้นๆ
A study and practice of simple, compound, and complex sentences, with emphasis on
short paragraph writing
ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(EN 206) (English Paragraph Writing)
ศึกษาลักษณะและฝึ กเขียนอนุเฉทตามแบบที่กาํ หนดและแบบอิสระ โดยมีองค์ประกอบการ
เขียนอนุ เฉทที่ถูกต้อง ได้แก่ การย่อหน้า ประโยคแสดงความคิดหลัก ประโยคขยายความ
ประโยคสรุ ป การจัดเรี ยงประโยค และการใช้คาํ เชื่อมความคิด
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
(EN 303)

การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
3(2-2-5)
(General Conversation in English)
ศึกษาวิธีและฝึ กสนทนาในเรื่ องทัว่ ๆ ไป โดยเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
รวมทั้งมารยาททางสังคมที่ถูกต้อง
A study and practice of general conversations, with emphasis on developing listening
and speaking skills, as well as proper etiquette

**ENG 4101
(EN 304)

การอภิปรายและการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Formal Discussion and Speech in English)
ศึกษาวิธีและฝึ กอภิปรายในการประชุมแบบต่าง ๆ และฝึ กกล่าวสุ นทรพจน์ โดยเน้น
ความถูกต้องของวิธีปฏิบตั ิ ข้อมูล 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
(EN 305)

การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
(English Essay and Summary Writing)
ศึกษาวิธีและฝึ กการเขียนความเรี ยงขนาดสั้นและการย่อความ
A study and practice of short essay and summary writing

3(2-2-5)

ENG 3301
(EN 306)

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3(2-2-5)
(English Reading for Analysis)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อความประเภทต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้ อหา
บริ บท การใช้คาํ และสํานวนโวหาร
A study and practice of techniques for reading, with emphasis on the analysis of
validity, context, word formation, and idiom usage

ENG 4301
(EN 307)

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ ง
3(2-2-5)
(English Reading for Appreciation)
ศึกษาวิธีและฝึ กอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรู ปแบบ เนื้อหา และ
กลเม็ดต่าง ๆ ที่ผเู ้ ขียนใช้ รวมทั้งการจับเจตนาของผูเ้ ขียน
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

64
ENG 3201
(EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
3(2-2-5)
(English Listening for Comprehension I)
ศึกษาวิธีและฝึ กฟัง โดยเน้นการจําแนกเสี ยงของคําที่มีการออกเสี ยงคล้ายกัน คําที่มีการลง
เสี ยงเน้นหนัก พร้อมทั้งจับทํานองเสี ยง ตลอดจนฝึ กฟังข้อความสั้น ๆ ได้แก่ บทสนทนา
บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา ฝึ กเขียนตามคําบอก และเขียนบทสรุ ปจากข้อความที่ได้ยนิ
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
(EN 405)

การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
(Feature and Letter Writing in English)
ศึกษาวิธีและฝึ กเขียนบทแสดงความเห็น และจดหมายประเภทต่าง ๆ
A study and practice of writing features and letters

ENG 4402
(EN 422)

การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to English Creative Writing)
ศึกษากลวิธีในการเขียนแบบสร้างสรรค์ ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึ กเขียน
ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และความรู ้สึกในรู ปแบบของงานสร้างสรรค์
A study of the techniques used in the writing of both prose and poetry, with emphasis on
the practice of creative writing

ENG 4201
(EN 407)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2
3(2-2-5)
(English Listening for Comprehension II)
ศึกษาวิธีและฝึ กฟังเพื่อจับใจความสําคัญของข้อความในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การบรรยาย
ทางวิชาการ การสัมภาษณ์ การนําเสนอข่าว โดยเน้นความเข้าใจในเจตนารมณ์และ
ท่วงทํานองของผูพ้ ดู
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

3(2-2-5)
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2 . หมวดวิชาวรรณคดี
2.1 วรรณคดีองั กฤษและอเมริกนั โดยแบ่ งตามประเภท
ENG 2601 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
3 (3-0-6)
(EN 230) (Introduction to English and American Literatures)
ศึกษาลักษณะ คุณค่า วิธีศึกษาและประวัติความเป็ นมาของวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดี
อเมริ กนั รวมทั้งศัพท์เฉพาะและประเพณี นิยม โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น หรื อบาง
ตอนเป็ นตัวอย่าง
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
(EN 250)

ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริ กนั ประเภทพรรณนาและบรรยาย
3 (3-0-6)
(Descriptive and Narrative Prose)
ศึกษาข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนา และบรรยายผ่านวรรณกรรมประเภทความเรี ยง
โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริ กนั การศึกษาครอบคลุมการเลือกใช้ถอ้ ยคําและสํานวน
ตลอดจนวิธีการเปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปมัย และอุปลักษณ์
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
(EN 352)

กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
(English and American Poetry)
ศึกษาบทกวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั ของนักเขียนสําคัญ โดยเน้นวิธีการถ่ายทอด
อารมณ์และความรู ้สึกนึกคิดของกวี ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ทางวรรณศิลป์ ต่างๆ
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
(EN 355)

เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
(English and American Short Stories)
ศึกษาเรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั โดยวิเคราะห์โครงสร้างและเทคนิคที่สาํ คัญ ได้แก่
การดําเนิ นเรื่ อง การนําเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง จนถึงการจบเรื่ อง
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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
(EN 357)

นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
(The English and American Novels)
ศึกษาวิวฒั นาการของนวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั โดยวิเคราะห์โครงสร้างและเทคนิคที่
สําคัญ รวมทั้งกลวิธีการดําเนิ นเรื่ อง การนําเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง รวมทั้งบทสนทนา
และการใช้สัญลักษณ์
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
(EN 358)

ละครอังกฤษและอเมริ กนั
3 (3-0-6)
(English and American Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวฒั นาการของละครอังกฤษและอเมริ กนั ในแต่ละสมัย โดยเน้นวิธีการ
เสนอแก่นของเรื่ อง การวางโครงเรื่ อง และการกําหนดลักษณะของตัวละคร ตลอดจนการ
สร้างบทสนทนาและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
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 วรรณคดีองั กฤษ
ENG 3701 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง
3(3-0-6)
(EN 330) ((Anglo-Saxon and Medieval Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ. 449 ถึง ค.ศ. 1485 ที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของวรรณคดีใน
สมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง โดยเน้นเรื่ องโลกทัศน์และความรู ้สึกนึกคิด ตลอดจน
ศิลปะการเขียนในวรรณกรรมที่สาํ คัญ
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
(EN 331)

วรรณคดีอลิซาบีธนั
3(3-0-6)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ. 1485 ถึง ค.ศ. 1625 ที่สะท้อนให้เห็นความเติบโตและ
ความก้าวหน้า รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในลีลาการเขียน โดยเน้นเรื่ องโลกทัศน์และ
ความรู้สึกนึกคิด และศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สาํ คัญ
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
(EN 338)

วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
(Seventeenth Century English Literature)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1626 ถึง ค.ศ.1700 โดยเน้นเรื่ องโลกทัศน์ ความรู ้สึกนึกคิด
และศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สาํ คัญ
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 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 18
3 (3-0-6)
(EN 339) (Eighteenth Century English Literature)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1701 ถึง ค.ศ.1800 โดยเน้นโลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิดและ
ศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สาํ คัญ
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
(EN 341)

วรรณคดีองั กฤษสมัยโรแมนติก
3 (3-0-6)
(Romantic English Literature)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วงค.ศ.1800 ถึง ค.ศ.1836 โดยเน้นโลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิดและ
ศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สาํ คัญ
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
(EN 342)

วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัยเอ็ดเวอร์ เดียน
3 (3-0-6)
(Victorian and Edwardian Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมในช่วง ค.ศ.1837 ถึง ค.ศ.1900 โดยเน้นโลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิด และ
ศิลปะการเขียนของนักเขียนสําคัญ
A study of the works written from the years 1837 to 1900 with emphasis on the world 0

ENG 4701
(EN 442)

วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern English Literature)
ศึกษาวรรณกรรมอังกฤษในช่วง ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 1945 โดยเน้นโลกทัศน์ ความรู ้สึกนึก
คิด และศิลปะการเขียนของนักเขียนสําคัญ
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
(EN443)

วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary English Literature)
ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีองั กฤษตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปั จจุบนั โดยเน้น
งานของนักเขียนสําคัญ
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
(EN 444)

บทละครของวิลเลียม เช็คสเปี ยร์
3 (3-0-6)
(William Shakespeare’s Plays)
ศึกษาแก่นของเรื่ อง เค้าโครงเรื่ อง การสร้างตัวละคร การใช้ถอ้ ยคํา และอัจฉริ ยภาพของ
ผูป้ ระพันธ์ในบทละครประวัติศาสตร์ บทละครสุ ขนาฏกรรม 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 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ
3 (3-0-6)
(EN 370) (American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมอเมริ กนั สมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ (ค.ศ. 1620- ค.ศ.1820)
โดยเน้นเรื่ องรู ปแบบและแนวคิดของงานในประเภทต่าง ๆ จากผลงานของนักประพันธ์
สําคัญ ๆ
A study of American literature in the Colonial and Nation-Founding Period (16201820) with emphasis on the forms and perspectives from different kinds of literary
works by prominent authors
ENG 3802
(EN 371)

วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติค
3 (3-0-6)
(American Literature in the Romantic Period)
ศึกษาวรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติค (ค.ศ.1810- ค.ศ. 1865) โดยคัดเลือกผลงานของ
นักเขียนและกวีที่มีชื่อเสี ยง
A study of American literature in the Romantic Period around 1810 – 1865 from
selected works of well known authors and poets

ENG 3803
(EN 372)

วรรณคดีอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3 (3-0-6)
(American Literature in the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษาวรรณคดีอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม (ค.ศ.1900- ค.ศ. 1945) โดย
คัดเลือกผลงานของนักประพันธ์สาํ คัญ
A study of American literature in the Age of Realism and Naturalism (1900-1945) from
selected works of such authors

ENG 4804
(EN 470)

วรรณคดีอเมริ กนั สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern American Literature)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมยุคใหม่ (ค.ศ. 1865-1945) จาก
ผลงานของนักเขียนสําคัญ
A study of literary forms and perspectives in modern American literature (1865-1945)
from selected works of distinguished authors

ENG 4805

วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย

3(3-0-6)
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(EN 473)

(Contemporary American Literature)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมร่ วมสมัย (ค.ศ. 1945 – ปัจจุบนั )
จากผลงานของนักเขียนสําคัญ
A study of literary forms and perspectives in contemporary American literature (1945present) in selected works of prominent authors

ENG 4812
(EN 478)

นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
3 (3-0-6)
(American Women Authors)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดของนักประพันธ์สตรี ชาวอเมริ กนั โดยเน้น
ความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรี ท้งั ในด้านส่ วนตัวและในด้านสังคม
A study of the literary forms and perspectives of female authors, with emphasis on the
ideas of both personal and social lives

**ENG 4814
(EN 482)

วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
3 (3-0-6)
(American Literature of the South)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในงานของนักประพันธ์จากรัฐภาคใต้
A study of literary forms and perspectives in the works of southern authors

2.4 วรรณคดีโลก
ENG 2901 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3 (3-0-6)
(EN 291) (Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่ องและแนวคิดบางประการจากเทพนิยายกรี ก โรมันและชาติตะวันตกอื่นๆ
รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิล้ ที่สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ อง แก่นเรื่ อง และเนื้อหาของวรรณกรรม
ตะวันตก
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

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

3 (3-0-6)
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(EN 391)

(Children Literature)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในวรรณกรรมนานาชาติสาํ หรับเด็ก ได้แก่ เพลง
กล่อมเด็ก ปริ ศนาคําทาย และเทพนิยาย โดยเน้นผลงานของนักเขียนสําคัญ
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
(EN 392)

วรรณคดียโุ รป
(European Literature)

3 (3-0-6)

ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ และประวัติความเป็ นมาของวรรณกรรมยุโรป จากบทอ่านที่คดั เลือกมา

A study of the nature, world views, and historical development of the European
literature with illustrations from selected works or excerpts
ENG 4901
(EN 395)

วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
3 (3-0-6)
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในบทประพันธ์ของนักเขียนรางวัลโนเบล
A study of the literary forms and ideas of some Nobel Prize winning authors

ENG 4902
(EN 491)

วรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
(Literary Criticism)
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ต้งั แต่สมัยอริ สโตเติล จนถึงสมัยปั จจุบนั ควบคู่ไปกับ
การศึกษาบทวิจารณ์ต่าง ๆ
A study of the theories of criticism from the time of Aristotle to the present, along with
the study of criticism

ENG 4904
(EN 494)

วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา
3 (3-0-6)
(Literary Works with Emphasis on Religious Attitudes)
ศึกษารู ปแบบการประพันธ์และแนวคิดในบทประพันธ์ที่เน้นหนักเรื่ องทัศนคติทางศาสนา
A study of the styles, techniques, and ideas in some literary works focusing on religious
attitudes

3. หมวดวิชาภาษาศาสตร์
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3.1 ภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
ENL 2001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
(LI 200) (Introduction to Language)

3 (3-0-6)

ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา เรื่ องความสําคัญของภาษา จุดกําเนิดของภาษา ลักษณะภาษา
ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสมอง ระบบเสี ยง ระบบคํา ระบบไวยากรณ์อนั
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ อรรถศาสตร์ การเรี ยนรู ้ภาษา ลักษณะและเหตุแห่ง
ความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาตลอดจนลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่างๆ 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 ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(LI 210) (Introduction to Linguistics)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์ พรรณนา ลักษณะและธรรมชาติของภาษาในด้าน
องค์ประกอบและโครงสร้าง การศึกษาการวิเคราะห์ภาษาศาสตร์ ตามทฤษฎีไวยากรณ์
ปริ วรรต
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 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(LI 211) (Introduction to English Phonetics and Phonology)
ศึกษาหน่วยเสี ยง หลักการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ ฐานกรณ์และประเภทของเสี ยงเสี ยง
เน้นหนัก ทํานองเสี ยง พร้อมทั้งฝึ กออกเสี ยงต่างๆ และกําหนดฐานกรณ์ให้ได้ ตลอดจน
ฝึ กอ่านและฝึ กเขียนสัทอักษร
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 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
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(LI 212)

(The Structure of English)
ศึกษาระบบโครงสร้างของภาษาอังกฤษในระดับ เสี ยง คํา และประโยคตามหลักการของ
ทฤษฎีไวยากรณ์แนวโครงสร้าง
A study of the structure of English phonology, morphology and syntax, with emphasis
on the structural approach

ENL 3101 สัทศาสตร์ ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
(LI 310) (General Phonetics)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของสัทศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ แขนงอื่น และหลักการ
เปล่งเสี ยง โดยเน้นการฝึ กฟั งเสี ยงและเปล่งเสี ยงต่าง ๆ ตามระบบสัทอักษรของสมาคม
สัทศาสตร์ นานาชาติ
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 สัทวิทยา
3 (3-0-6)
(LI 311) (Phonology)
ศึกษาความสําคัญและที่มาของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสี ยง ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างของระบบเสี ยง กับโครงสร้างของระบบอื่นๆในภาษา เปรี ยบเทียบ ความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดของสัทวิทยาแนวโครงสร้างนิยม และสัทวิทยาปริ วรรต ฝึ กวิเคราะห์ระบบ
เสี ยงในภาษาต่างๆ ฝึ กสร้างกฎในเรื่ องเสี ยง และการเรี ยงลําดับกฎเพื่อนําไปใช้ตาม
แนวสัทวิทยาแบบปริ วรรต
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

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา

3 (3-0-6)

74
(LI 312)

(English Syntax)
ศึกษาระบบโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษตามแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ แนวเดิม
และภาษาศาสตร์ พรรณนา รวมถึงแนวคิดทางภาษาศาสตร์ อื่นๆ ที่วา่ ด้วยโครงสร้างของ
ประโยคภาษาอังกฤษ และฝึ กวิเคราะห์ประโยคที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ
A study of descriptive and prescriptive approaches to the English syntax, with emphasis
on sentence analysis

ENL 3104
(LI 313)

ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
(Introduction to Semantics)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในวิชาอรรถศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีตามแนวปรัชญาและ
ภาษาศาสตร์ เกี่ยวกับความหมายของคําและข้อความ การสื่ อความหมายระหว่างบุคคล
ความหมายที่เป็ นสื่ อทางความรู ้สึก ความหมายที่สัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ งตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบต่างๆ ของภาษาศาสตร์ ที่นาํ ความหมายไปเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ระบบเสี ยง ระบบคําและระบบประโยค
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
(LI 315)

ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(The Dialects of English)
ศึกษาภาษาถิ่นที่สาํ คัญในภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริ กาและเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษมาตรฐานในประเทศ
อังกฤษกับสหรัฐอเมริ กาในด้านการออกเสี ยง การเลือกใช้คาํ ศัพท์ การสะกดคําและ
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

ประวัติภาษาศาสตร์

3 (3-0-6)

75
(LI 411)

(History of Linguistics)
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการของวิชาภาษาศาสตร์ โดยเริ่ มจากแนวคิดพื้นฐานตั้งแต่สมัย
กรี กและละตินจนถึงคริ สตศตวรรษที่ 20 ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริ กา โดยเน้นให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ แนวต่างๆ
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
(LI 413)

ภาษาศาสตร์ ภาคประวัติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Historical Linguistics)
ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษา ตลอดจนผลที่เกิด
จากเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสี ยง คํา ประโยคและความหมาย โดยเน้นการศึกษากฎ
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบและการเปลี่ยนแปลง
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
(LI 414)

ประวัติภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(History of the English Language)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ องวิวฒั นาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่
สมัยแองโกลแซกซันจนถึงปั จจุบนั ในด้านการสะกด การออกเสี ยงสระพยัญชนะ การลง
เสี ยงเน้นหนัก ระบบโครงสร้างของคํา ระบบโครงสร้างประโยคตลอดจนวิวฒั นาการ
ของศัพท์และความหมาย
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

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั

3 (3-0-6)

76
(LI 418)

ENL 3501
(LI 380)

(Current Issues in Linguistics)
ศึกษาแนวคิดใหม่ๆ ทางภาษาศาสตร์ และปั ญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิต่างๆ โดยเน้น
เฉพาะหัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจในปัจจุบนั
A study of new concepts in linguistics and theoretical problems with its practice, with
emphasis on current issues
3.2 หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3 (3-0-6)
(Introduction to Applied Linguistics)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์ กบั วิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่ งนําทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ ไปใช้ในภาคปฏิบตั ิ ศึกษาวิธีนาํ ผลการค้นคว้าสาขาภาษาศาสตร์ ไปประยุกต์
ช่วยแก้ปัญหาภาคปฏิบตั ิต่างๆ ของนักการศึกษา นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา และนัก
มานุษยวิทยา
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
(LI 384)

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ สังคม
3 (3-0-6)
(Introduction to Sociolinguistics)
ศึกษาความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในสังคมกลุ่มต่างๆ ศึกษาประโยชน์ของการนําความรู้
เรื่ องความแตกต่างของภาษาไปใช้ โดยเน้นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาถิ่น และการนําข้อมูล
ของภาษาศาสตร์ สังคมไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และระบบของสังคม รวมทั้งการ
วางแผนเกี่ยวกับภาษา
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

วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา

3 (3-0-6)

77
(LI 385)

(Discourse Analysis and Strategies)
ศึกษาการตีความบทสนทนาโดยใช้ความรู ้ทางภาษาศาสตร์ ร่วมกับปั จจัยทางสังคม โดย
เน้นการสังเคราะห์บทสนทนาและการสื่ อสารในรู ปแบบอื่น ๆ ของกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างทางชาติพนั ธุ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์ สังคมและ
มานุษยวิทยา
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
(LI 387)

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
3 (3-0-6)
Introduction to Psycholinguistics)
ศึกษาสัญญาณและการรับรู ้ในด้านภาษาพูด ศึกษาหลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ภาษา
และการพูดสองภาษา เพื่อนําไปสู่ ความเข้าใจในเรื่ องพฤติกรรมในการใช้ภาษาและ
การเรี ยนรู้ภาษา
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
(LI 388)

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
3 (3-0-6)
(Applied Linguistics in Language learning)
ศึกษาการนําหลักภาษาศาสตร์ และจิตวิทยาไปประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาที่สอง โดยเน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีพ้ืนฐานในส่ วนที่สัมพันธ์กบั ระเบียบวิธีการเรี ยนรู้
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
(LI 389)

ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
3 (3-0-6)
(Interlanguage Studies)
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับสภาวะแทรกซ้อนทางภาษาที่ผเู ้ รี ยนภาษาที่สองประสบ
อยูท่ ้งั ในภาษาพูดและภาษาเขียน ศึกษาวิธีวเิ คราะห์เทียบภาษา วิธีวเิ คราะห์ขอ้ ผิดพลาด วิธี
วิเคราะห์สมรรถนะทางภาษา และศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์
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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
(LI 390)

การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
(Contrastive Analysis of English and Thai)
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในด้านระบบ
เสี ยง โครงสร้างคํา รู ปประโยค และความหมาย
A study of the contrastive analysis of English and Thai phonology, morphology, syntax,
and semantics

ENL 3701
(LI 395)

ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
(Linguistics and Reading English I)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์ เพื่อนํามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
A study of linguistic theories, principles, methods and their application to problem
solving in reading basic English

**ENL 3702
(LI 397)

ภาษาศาสตร์ และการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Linguistics and Writing English)
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้น
เทคนิคการเขียน และการแก้ไขประโยคที่มีขอ้ ผิดพลาดให้ถูกต้อง
A study of linguistic theories useful to writing of English with emphasis on helpful
writing techniques and problem solving

ENL 3604
(LI 398)

ปั ญหาการใช้คาํ และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไทย
3 (3-0-6)
(Problems of Words Usage and Sentence Patterns in English for Thai Students)
ศึกษาภาษาอังกฤษในด้านการใช้คาํ และรู ปแบบประโยคที่เป็ นปั ญหากับนักศึกษาไทย
โดยเน้นทักษะในการใช้รูปแบบประโยคที่น่ารู ้ต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
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
(LI 485)

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Error Analysis of English Usage)
ศึกษาความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ และวิธีการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด โดยเน้นถึงสาเหตุต่าง ๆ และความเป็ นไปได้ของข้อผิดพลาดในภาษาอังกฤษ
A study of the differences between native and foreign languages of various causes and
possibilities of errors in English usage

** ENL 4602 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
3 (3-0-6)
(LI 486)
(Pragmatics)
ศึกษาภาษาที่ใช้ตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง โดยเน้นการตีความในการใช้ภาษาแบบ
วัจนกรรมของผูพ้ ดู รวมทั้งความหมายที่สื่อเป็ นนัย ความหมายที่เกิดจากการเปล่งเสี ยง
และอากัปกริ ยา 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
(LI 495)

ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
(Linguistics and Reading English II)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์ ต่อเนื่องจาก ENL 3701 (LI 395) เพื่อ
นํามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาและส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสู งขึ้น
A continuing study of theories, principles, and linguistic approaches with their
application to problem solving for reading English at higher levels

ENL 4603
(LI 499)

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Miscue Analysis in Reading English)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนว
หลักการทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ จิตวิทยา โดยเน้นการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศและการใช้กลวิธีในการแก้ปัญหา
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. หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
4.1 ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการต่ าง ๆ
ENS 3107
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
3 (2-2-5)
(EN 315)
(English for Healthcare Professionals)
ศึกษาศัพท์ สํานวนที่ใช้ในการให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข รวมทั้งการเขียน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การลักษณะต่าง ๆ
A study of basic vocabulary and expressions used in healthcare services, and careerrelated writings
ENS 3101
(EN 324)

ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
(English in the Field of Science)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านงานเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานในสาขา
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุน้ เคยกับลีลาการเขียน รู ปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์
ทัว่ ไปที่ใช้กนั อยูเ่ ป็ นประจําในข้อเขียนเหล่านี้
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
(EN 325)

ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
(English in the Field of Economics)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านงานเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานในสาขา
เศรษฐศาสตร์ และฝึ กอ่านบทตัดตอน เพื่อให้คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของ
ประโยค ศัพท์เฉพาะ และศัพท์ทวั่ ไป
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
(EN 326)

ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
3 (2-2-5)
(English in the Field of Business Administration)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านงานเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานในสาขา
บริ หารธุ รกิจและฝึ กอ่านบทตัดตอน เพื่อให้คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของประโยค
ศัพท์เฉพาะ และศัพท์ทวั่ ไป
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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
(EN 327)

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านการเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานในสาขารัฐศาสตร์
เพื่อให้คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะ และศัพท์ทวั่ ไป
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
(EN 328)

ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3 (2-2-5)
(English in the Field of Law)
ศึกษาลักษณะการเขียนและฝึ กอ่านตัวบทกฎหมายและเอกสารทางกฎหมาย เพื่อให้
คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะ และศัพท์ทวั่ ไป
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
(EN 329)

ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
3 (2-2-5)
(English in The Field of Education)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านงานเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานสาขาศึกษาศาสตร์
และฝึ กอ่านบทตัดตอน เพื่อให้คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะ
และศัพท์ทวั่ ไป
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
(EN 429)

ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
(Advanced English in the Field of Science)
ศึกษาลักษณะและฝึ กอ่านงานเขียนประเภทตํารา วารสาร และรายงานในสาขา
วิทยาศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้คุน้ เคยกับแนวการเขียน รู ปแบบของประโยค ศัพท์
เฉพาะและศัพท์ทว่ั ไป รวมทั้งฝึ กเขียนงานในด้านวิทยาศาสตร์
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENS 3201
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
3 (2-2-5)
(EN 320)
(English in Job Application)
ศึกษาและฝึ กอ่านประกาศรับสมัครเข้าทํางาน และฝึ กเขียนใบสมัครเข้าทํางาน จดหมาย
สมัครงาน ประวัติยอ่ ส่ วนตัว จดหมายรับรองความสามารถและความประพฤติของผูส้ มัคร
A study and practice of reading and writing application forms and letters, resumes, and
letters of recommendation
ENS 3202
(EN 321)

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
3 (2-2-5)
(English in Office Work)
ศึกษารู ปแบบ อ่านและเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความสั่งงาน รายงานสรุ ปและ
รายงานการประชุม
A study and practice of the characteristics of various models of business letters, memos,
reports, and minutes including reading and writing

ENS 4201
(EN 411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
3 (2-2-5)
(English in Interviewing)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผนและการเตรี ยมตัวของผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้
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
(EN 420)

ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
3 (2-2-5)
(Secretarial English)
ศึกษารู ปแบบ และฝึ กอ่านและเขียนจดหมายชนิ ดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงาน
รายงานสรุ ปและรายงานการประชุม ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับเลขานุการ
A study of the formats and characteristics of various types of letters, memos, reports and
minutes in an advanced level for secretary

ENS 4203
(EN 421)

ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
3 (2-2-5)
(Journalistic English)
ศึกษารู ปแบบและฝึ กเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อพิมพ์ ได้แก่ หัวข่าว
เนื้อข่าว บทบรรณาธิ การ บทความ และบทโฆษณาต่าง ๆ
A study and practice of the English used in newspaper writing, including writing headlines,
body, editorials, articles, and advertisements

4.3 ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
ENS 3301
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (2-2-5)
(EN 322)
(Introduction to Translation from English)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการแปลแบบต่าง ๆ ฝึ กวิเคราะห์ปัญหาด้านโครงสร้างและ
ความหมายในการแปลประโยคและข้อเขียนสั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
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
(EN 423)

การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
3 (3-0-6)
(Children’s English Literary Works Translation)
ศึกษาทฤษฎี ลักษณะและผลงานแปลวรรณกรรมสําหรับเด็กที่น่าสนใจ โดยเน้นการฝึ ก
แปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
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
(EN 424)

การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English News and Features Translation)
ศึกษาลักษณะและตัวอย่างการแปลข่าวและสารคดีที่น่าสนใจ โดยเน้นการฝึ กแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
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
(EN 425)

การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Short Story and Novel Translation)
ศึกษาลักษณะและตัวอย่างการแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายที่น่าสนใจโดยเน้นการ ฝึ กแปล
จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
A study of short story and novel translation methodology, with practice translating from
English into Thai

ENS 4304
(EN 426)

การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Movie and Television Script Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์และตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ โดยเน้นการฝึ กแปล
จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
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 ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
ENS 3401
ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม
3 (2-2-5)
(EN 319)
(English for Hotel)
ศึกษาและฝึ กใช้ศพั ท์ สํานวน และภาษาอังกฤษที่ใช้เป็ นปกติในโรงแรม แผนกต่างๆ
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับลูกค้าและพนักงานของโรงแรมได้
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
(EN 427)

ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
(English for Tourism Promotion)
ศึกษาและฝึ กใช้ศพั ท์ สํานวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากบทอ่าน และบท
สนทนาในปริ บทการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมสาระสําคัญในเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนอาชีพสําคัญใน
ท้องถิ่นที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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
(EN 323)

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
(English for Guides)
ศึกษาและฝึ กใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับงานมัคคุเทศก์
ได้แก่ การพรรณนาและการบรรยายประวัติของบุคคล สิ่ งของ และสถานที่น่าสนใจ
ตลอดจนสาระสําคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการปกครองและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยเน้นการพูดและฟัง
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
(English for Tourism I)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุ รกิจท่องเที่ยว โดยฝึ กทักษะการอ่าน แผ่นพับโฆษณาและ
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการฟั ง การพูด โดยเน้นคําศัพท์ สํานวน และบทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้
ธุรกิจท่องเที่ยว
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
(EN 410)

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
(English for Tourism II)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ โดยฝึ กทักษะการให้ขอ้ มูลด้านประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เทศกาลงานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ เน้น
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังและตอบข้อซักถาม การเจรจาต่อรอง และการแก้ไข
ปั ญหา
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
(EN 428)

ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3 (2-2-5)
(English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture)
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านและเขียน เพื่อให้สามารถใช้ศพั ท์ สํานวนเฉพาะทางด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อของคนไทย
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

ภาษาอังกฤษในธุ รกิจสปา
3(2-2-5)
(English for Spa Business)
ศึกษาและฝึ กใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ จากบทอ่านและบทสนทนาใน
บริ บทธุ รกิจสปาที่จาํ เป็ นสําหรับมัคคุเทศก์ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปาและผูใ้ ห้บริ การ
ด้านสปา โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่ องประวัติศาสตร์ ที่มาของธุ รกิจสปาในประเทศ
ต่างๆ ประเภทของสปา สิ่ งของ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุ รกิจสปา
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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ภาคผนวก ข
ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตร
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ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
42 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ ไป
42
วิชาเอก
63 หน่วยกิต วิชาเอก
63
วิชาโท
24 หน่วยกิต วิชาโท
24
วิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี
15
15 หน่วยกิต หรือ วิชาสหกิจศึกษา
9
หรือ วิชาสหกิจศึกษา
และวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หมวดวิชาเอก รวม 63 หน่ วยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่
กําหนดให้
EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉท
ภาษาอังกฤษสั้นๆ
EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
EN 305 การเขียนความเรี ยงและย่อความ
ภาษาอังกฤษ
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หน่ วยกิต
3
3

รหัส
ENG 2101
ENG 2102

3

ENG 2401

3
3

ENG 2402
ENG 2601

3
3

ENG 2901
ENG 3401

หมวดวิชาเอก รวม 63 หน่ วยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่
3
กําหนดให้
การเขียนประโยคและอนุเฉท
3
ภาษาอังกฤษสั้นๆ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษ
3
และวรรณคดีอเมริ กนั
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3
การเขียนความเรี ยงและย่อความ
3
ภาษาอังกฤษ
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วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต (ต่ อ)
วิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต (ต่ อ)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3
ENG 3301 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3
EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและ
3
ENG 4401 การเขียนบทแสดงความเห็นและ
3
จดหมายภาษาอังกฤษ
จดหมายภาษาอังกฤษ
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
ENL 2001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
วิชาเอกเลือก 33 หน่ วยกิต
วิชาเอกเลือก 33 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จํานวน 33 หน่วยกิต ในจํานวนนี้ ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จํานวน 33 หน่วยกิต ในจํานวนนี้
ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499 ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999 ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
โดยเน้นในหมวดใดหมวดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
โดยเน้นหนักในหมวดใดหมวดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไป 33 หน่วยกิต
1. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไป 33 หน่วยกิต
1.1 ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ที่เปิ ดสอนใน
1.1 ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ที่เปิ ดสอนใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต โดย
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือก
เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
ENL 2002 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
ENL 2101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
**ENL 3102 สัทวิทยา
LI 311 สัทวิทยา 1
3
3
LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
ENL 3103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
ENL 3104 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
LI 390 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับ
3
ENL 3603 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับ
3
ภาษาไทย
ภาษาไทย
LI 499 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่าน
3
ENL 4603 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่าน
3
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
1.2 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี ที่เปิ ดสอนใน
1.2 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี ที่เปิ ดสอนใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
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1.3 เลือกเรี ยนวิชาเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งที่เปิ ดสอน
ในภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ดงั ต่อไปนี้คือ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
หมวดวิชาวรรณคดี และหมวดวิชาภาษาศาสตร์
จํานวน 21 หน่วยกิต หรือ
1.4 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจํานวน 21 หน่วยกิต
กระบวนวิชาในข้อ (1.2) 1.3) (1.4) ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
300-499
หมายเหตุ นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไปต้องเรี ยนวิชา
ในข้อ (1.1 กับข้อ (1.2) และเลือก เรี ยนวิชาในข้อ (1.3)
หรื อข้อ (1.4)
2. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน 33 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน เลือก 1 กระบวนวิชา
EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน จํานวน 3 หน่วยกิต
EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
3
EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ เลือก 1
EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ กระบวนวิชา
EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
จํานวน
EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3 หน่วยกิต
EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
2.1 วิชาเลือก 21 หน่ วยกิต

1.3 เลือกเรี ยนวิชาเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งที่เปิ ดสอน
ในภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ดงั ต่อไปนี้คือ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
หมวดวิชาวรรณคดี และหมวดวิชาภาษาศาสตร์
จํานวน 21 หน่วยกิต หรือ
1.4 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจํานวน 21 หน่วยกิต
กระบวนวิชาในข้อ (1.2) (1.3) (1.4) ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
3000-4999
หมายเหตุ นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไปต้องเรี ยนวิชาใน
ข้อ (1.1) กับข้อ (1.2) และเลือกเรี ยนวิชาในข้อ (1.3)
หรื อข้อ (1.4)
2. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน 33 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
ENS 3201 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน เลือก 1 กระบวนวิชา
ENS 3202 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน จํานวน 3 หน่วยกิต
**ENS 3403 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
3
ENS 4203 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
3
ENS 3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
ENS 3102 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ เลือก 1
ENS 3103 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ กระบวนวิชา
ENS3104 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
จํานวน
ENS3105 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3 หน่วยกิต
ENS3106 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
2.2 วิชาเลือก 21 หน่ วยกิต

3. วิชาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่ วยกิต
3.1 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนในภาควิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จาํ นวน 24 หน่วยกิต
3.2 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดอื่นหรื อหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอน
ในภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จาํ นวน 9 หน่วยกิต แต่
ทั้งนี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499

3. วิชาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่ วยกิต
3.1 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนในภาควิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จาํ นวน 24 หน่วยกิต
3.2 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดอื่นหรื อหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จาํ นวน 9 หน่วยกิต แต่ท้ งั นี้
ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 3000-4999

เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับ 300-499

เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับ 3000-4999
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4. วิชาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่ วยกิต
4.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
LI 210
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
LI 211
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัท
3
วิทยาภาษาอังกฤษ
LI 312
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
LI 313
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
4.2 เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดภาษาศาสตร์ทวั่ ไป และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวม 21 หน่วยกิตทั้งนี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาใน
ระดับ 300 – 499ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ าํ
กับวิชาเอกหรื อจะเลือกเรี ยนวิชาโทในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. สําหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของสาขาวิชานั้น ๆ
2. สําหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
วิชาโทของคณะนั้น ๆ และกรณี ที่กฎเกณฑ์วชิ าโทในคณะดังกล่าว
มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็ นสิ ทธิของนักศึกษาที่จะ
เลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น จนครบ 24 หน่วยกิต
3. สําหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วชิ าโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะให้ถือ
กฎเกณฑ์วชิ าโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็ นหลัก
4. กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี
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4. วิชาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่ วยกิต
4.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
ENL2002 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
ENL2003 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัท
3
วิทยาภาษาอังกฤษ
ENL3103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
ENL3104 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
4.2 เลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดภาษาศาสตร์ทวั่ ไป และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวม 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาใน
ระดับ 3000 – 4999 ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท 24 หน่ วยกิต
ไม่แตกต่าง
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตร พ.ศ. 2551)

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต หรื อ
นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RU 300 ฝึ กอาชีพ จํานวน 15
หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษา แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100
หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชา RU 300 ฝึ ก
อาชีพในหมวดวิชาสหกิจศึกษา ได้และจะต้องผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้
1.นักศึกษาจะเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต หาก
เรี ยนกระบวนวิชาคู่ซ้ าํ คณะมนุษยศาสตร์ จะนับหน่วยกิตให้เพียง
กระบวนวิชาเดียว
2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 (RU 300) สหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) จํานวน 9 หน่วยกิต แทนหมวดวิชา
เลือกเสรี ได้ และนักศึกษาต้องเรี ยนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไม่ซ้ าํ กับกะบวนวิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาศึกษา
ทัว่ ไป วิชาเอก และวิชาโท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ ที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เลือกเรี ยนกระบวน
วิชาต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเลือก EN 201 และ EN 202
EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
EN 305 การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในลักษณะที่กาํ หนดให้
เลือก 1
EN 309 การฟังภาษาอังกฤษ
กระบวนวิชา
เพื่อความเข้าใจ I
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
เลือก 1
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
กระบวนวิชา
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
1. ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษทัว่ ไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และ EN 202 โดยเลือก
เรี ยนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อสองหมวดรวมกันก็
ได้ จํานวน 4 วิชา
2. เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็ น
กระบวนวิชาในระดับ 300–499 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2555
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ ที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เลือกเรี ยนกระบวน
วิชาต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเลือก ENG 2001 และ ENG 2002
ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ENG 2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ENG 3401 การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
ENG 3301 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในลักษณะที่กาํ หนดให้
เลือก 1
ENG 3201 การฟังภาษาอังกฤษ
กระบวนวิชา
เพื่อความเข้าใจ I
ENG 2601 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
เลือก 1
ENL 2001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
กระบวนวิชา
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
1. ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษทัว่ ไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ยกเว้น ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001 และ ENG 2002
โดยเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อสองหมวด
รวมกันก็ได้จาํ นวน 4 วิชา
2. เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็ น
กระบวนวิชาในระดับ 3000 – 4999 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต

94

ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตร
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในแผนใดแผนหนึ่งจาก 3
แผนดังนี้
1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
EN 411 ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
2. ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
EN 323
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1

หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2555
วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในแผนใดแผนหนึ่งจาก 3
แผนดังนี้
1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENS 3201 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
ENS 3202 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
ENS 3103 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
ENS 4201 ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
2. ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
**ENS 3403 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
เลือก 1
*ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 กระบวนวิชา
**ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
EN 410
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
EN 427
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
EN 428
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ENS 4402 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3. ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
3. ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
EN 322
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ENS 3301 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
EN 423
การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ENS 4301 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
EN 424
การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
ENS 4302 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
EN 425
การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยาย
ENS 4303 การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยาย
ภาษาอังกฤษ
เลือก 1
ภาษาอังกฤษ
เลือก 1
EN 426
การแปลบทภาพยนตร์และบท กระบวนวิชา ENS 4304 การแปลบทภาพยนตร์และบท กระบวนวิชา
โทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
โทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอีก 4 กระบวนวิชา แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนในวิชาโทบังคับ
วิชาโทวรรณคดี
วิชาโทบังคับ 3 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้1 กระบวนวิชา
EN 230
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
เลือก 1
EN 291
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐาน
กระบวนวิชา
ของวรรณคดี
วิชาโทเลือก 21 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี
จํานวน 7 กระบวนวิชา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
300-499 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาศาสตร์
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
LI 200
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
LI 211
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ
LI 312
วากยสัมพันธ์ศึกษา
LI 313
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาศาสตร์ทว่ั ไปและภาษาศาสตร์ประยุกต์ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ น
กระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2555
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอีก 4 กระบวนวิชา แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ
กระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนในวิชาโทบังคับ
วิชาโทวรรณคดี
วิชาโทบังคับ 3 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้1 กระบวนวิชา
EN 2601 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
เลือก 1
EN 2901 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐาน
กระบวนวิชา
ของวรรณคดี
วิชาโทเลือก 21 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี จํานวน 7
กระบวนวิชา แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 30004999 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาศาสตร์
วิชาโทบังคับ 12 หน่ วยกิต
ENL 2001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
ENL 2003 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ENL 3103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
ENL 3104 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
วิชาโทเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาศาสตร์ทวั่ ไปและภาษาศาสตร์ประยุกต์ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ น
กระบวนวิชาในระดับ 3000–4999 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

EN 101
EN 102
EN 201
EN 202
EN 203
EN 204
EN 205
EN 206
EN 303
EN 304
EN 305
EN 306
EN 307
EN 309
EN 405
EN 406
EN 407
EN 422

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นใน
ชีวติ ประจําวัน
ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
การเขียนประโยค และอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ง
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย
ภาษาอังกฤษ
การเขียนความเรี ยงและบทวิจารณ์
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2
การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น

หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2555
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นใน
ชีวติ ประจําวัน
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENG 2101 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ENG 2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
ENG 2401 การเขียนประโยค และอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้น ๆ
ENG 2402 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ENG 3101 การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
**ENG 4101 การพูดในที่สาธารณะ
ENG 3401 การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
ENG 3301 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
ENG 4301 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ง
ENG 3201 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
ENG 4401 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย
ภาษาอังกฤษ
---ENG 4201 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2
ENG 4402 การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่ อ)
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวรรณคดีองั กฤษและอเมริกนั โดยแบ่ งตามประเภท
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและ
วรรณคดีอเมริ กนั
EN 250 ข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนาและประเภท
บรรยาย
EN 352 กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
EN 355 เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
EN 357 นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
EN 358 ละครอังกฤษและอเมริ กนั
หมวดวรรณคดีองั กฤษ
EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง
EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธนั
EN 338 วรรณคดีสมัยคริ สตศตวรรษที่ 17
EN 339 วรรณคดีสมัยคริ สตศตวรรษที่ 18
EN 341 วรรณคดีโรแมนติก
EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัยเอ็ดเวอร์เดียน
EN 441 นักประพันธ์สตรี องั กฤษ
EN 442 วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
EN 443 วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
EN 444 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
หมวดวรรณคดีอเมริกนั
EN 370 วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยอาณานิ คมและสมัย
ก่อสร้างประเทศ
EN 371 วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
EN 372 วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาติ
นิยม
EN 470 วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยใหม่
EN 473 วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวรรณคดีองั กฤษและอเมริกนั โดยแบ่ งตามประเภท
ENG 2601 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและ
วรรณคดีอเมริ กนั
ENG 3601 ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริ กนั ประเภทพรรณนาและ
บรรยาย
ENG 3602 กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
ENG 3603 เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
ENG 3604 นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
ENG 3605 ละครอังกฤษและอเมริ กนั
หมวดวรรณคดีองั กฤษ
ENG 3701 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง
ENG 3702 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธนั
ENG 3703 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 17
ENG 3704 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สตศตวรรษที่ 18
ENG 3705 วรรณคดีองั กฤษสมัยโรแมนติก
ENG 3706 วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัยเอ็ดเวอร์เดียน
-----ENG 4701 วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
ENG 4702 วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
ENG 4712 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
หมวดวรรณคดีอเมริกนั
ENG 3801 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้าง
ประเทศ
ENG 3802 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
ENG 3803 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
ENG 4804
ENG 4805

วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยใหม่
วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่ อ)

EN 477
EN 478
EN 480
EN 481
EN 482
EN 291
EN 391
EN 392
EN 394
EN 395
EN 491
EN 492
EN 493
EN 494

LI 200
LI 210
LI 211
LI 212
LI 310
LI 311
LI 312
LI 313

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดวรรณคดีอเมริกนั (ต่ อ)
วรรณกรรมอเมริ กนั ยอดนิยม
นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
นิทานพื้นบ้านอเมริ กนั
วรรณกรรมของนักประพันธ์แอฟริ กนั -อเมริ กนั
วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
หมวดวรรณคดีโลก
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
วรรณคดียโุ รป
วรรณกรรมของนักเขียนชาวเอเซีย
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
วรรณคดีวจิ ารณ์
วรรณกรรมวิจารณ์สงั คม
วรรณกรรมเอกของโลก
วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา
หมวดวิชาภาษาศาสตร์
หมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
สัทศาสตร์ทวั่ ไป
สัทวิทยา 1
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวรรณคดีอเมริกนั (ต่ อ)
----ENG4812 นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
----------**ENG 4814 วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
หมวดวรรณคดีโลก
ENG 2901 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
ENG 3901 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ENG 3902 วรรณคดียโุ รป
-----ENG 4901 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
ENG 4902 วรรณคดีวจิ ารณ์
----------ENG 4904 วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา
หมวดวิชาภาษาศาสตร์
หมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
ENL 2001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
ENL 2002 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ENL 2003 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ENL 2101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ENL 3101 สัทศาสตร์ทว่ั ไป
**ENL 3102 สัทวิทยา
ENL 3103 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
ENL 3104 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่ อ)

LI 315
LI 316
LI 411
LI 412
LI 413
LI 414
LI 417
LI 418
LI 419
LI 380
LI 384
LI 385
LI 386
LI 387
LI 388
LI 389
LI 390
LI 391
LI 392
LI 394
LI 395
LI 397
LI 398

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป (ต่ อ)
ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
ENL 3105
ไวยากรณ์องั กฤษแบบปริ วรรตเบื้องต้น
ประวัติภาษาศาสตร์
ENL 4101
สัทวิทยา 2
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น
ENL 4103
ประวัติภาษาอังกฤษ
ENL 4104
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์องั กฤษแบบ
ปริ วรรต
หัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั
ENL 4105
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและพฤติกรรม
หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์
ENL 3501
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงสังคม
ENL 3502
วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
ENL 3601
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
ENL 3503
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
ENL 3504
ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
ENL 3602
การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ENL 3603
ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1
ภาษาศาสตร์สาํ หรับผูเ้ รี ยนวรรณคดี
ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
ENL 3701
ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษ 1
**ENL 3702
ปั ญหาการใช้คาํ และกระสวนประโยคภาษาอังกฤษ ENL 3604
สําหรับนักศึกษาไทย

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป (ต่ อ)
ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
-----ประวัติภาษาศาสตร์
-----ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น
ประวัติภาษาอังกฤษ
-----หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในปั จจุบนั
-----หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สงั คม
วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
-----ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์จิตวิทยา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
--------------ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษ
ปั ญหาการใช้คาํ และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาไทย
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LI 482
LI 485
LI 486
LI 487
LI 494
LI 495
LI 497
LI 499

EN 315
EN 324
EN 325
EN 326
EN 327
EN 328
EN 329
EN 429
EN 320
EN 321
EN 411
EN 420
EN 421

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (ต่ อ)
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
ENL 4601
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 2
**ENL 4602
ภาษาศาสตร์และการเรี ยนรู ้ภาษา
ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา
ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
ENL 4701
ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่าน ภาษาอังกฤษ ENL 4603
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการต่ าง ๆ
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
ENS 3107
สาธารณสุข
ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
ENS 3101
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
ENS 3102
ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
ENS 3103
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
ENS 3104
ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
ENS 3105
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
ENS 3106
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
ENS 4101
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
ENS 3201
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
ENS 3202
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
ENS 4201
ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
ENS 4202
ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
ENS 4203

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์ (ต่ อ)
----การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
--------ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
----การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน
ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการต่ าง ๆ
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนวิชาในหมวดต่ าง ๆ
หลักสู ตร พ.ศ. 2551 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่ อ)

EN 322
EN 423
EN 424
EN 425
EN 426

EN 319
EN 323
EN 410
EN 427
EN 428

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
สาขาภาษาอังกฤษการแปล
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษการท่ องเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
ENS 3301 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ENS 4301 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ENS 4302 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
ENS 4303 การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
ENS 4304 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
ENS 3401 ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม
**ENS 3403 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
*ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
** ENS 4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
ENS 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ENS 4402 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
*ENS 4403 ภาษาอังกฤษในธุรกิจสปา
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ภาคผนวก ค
แผนที่แสดงรายการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

103
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ วิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่างหมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทาง
ความสั มพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
ความรับผิดชอบ การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชา
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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รายวิชา

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

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา


































































































































































































































































































































































































































ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ





















































ความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่างหมายถึงไม่เกี่ยวข้อง
ทักษะการวิเคราะห์
ความสั มพันธ์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
ทักษะทาง
ระหว่างบุคคลและ การสื่ อสารและการ
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชา
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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รายวิชา

ENG 3701
ENG 3702
ENG 3703
ENG 3704
ENG 3705
ENG 3706
ENG 3801
ENG 3802
ENG 3803
ENG 3901
ENG 3902

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ





























































































































































































































































































































**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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รายวิชา

ENG 4902
ENG 4904
ENL 2001
ENL 2002
ENL 2003
ENL 2101
ENL 3101

คุณธรรม จริยธรรม




















ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ





















































































































































































































**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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รายวิชา

ENL 4105
ENL 4601

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้









































**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










































ความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ


































































































































































































































































































































































































































































**ENS3403

















*ENS3404
ENS 4101
ENS 4201
ENS 4202
ENS 4203
ENS 4301
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รายวิชา

ENS 4302
ENS 4303
ENS 4304

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

























































































































































**ENS 4401

ENS 4402
*ENS 4403

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภาคผนวก ง
กรรมการพัฒนาหลักสู ตร

111

112

กรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

นางพัชรี
พลาวงศ์
นางรมณี
กอวัฒนา
นางวัลลภา
เออร์วายน์

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

M.A.T
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.บ.
M.A.
ศศ.บ.

นายอุทยั
ภิรมย์รื่น

รอง
ศาสตราจารย์

นางบุษกร
วิชชุลตา

รอง
ศาสตราจารย์

คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสู ตร

สถานศึกษา

ประเทศ

ปี ที่สําเร็จ
การศึกษา

English
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
ภาษาอังกฤษ

Portland State University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chapman College
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

U.S.A.
ไทย
ไทย
ไทย
U.S.A.
ไทย

1971
2510
2516
2511
1972
2512

ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

Ph.D.

Education

U.S.A.

1998

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก

M.A.
M.A
กศ.บ.

Linguistics
Education
การศึกษาบัณฑิต

U.S.A.
ไทย

1975
1964
2502

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

Linguistics
Linguistics
ภาษาศาสตร์

Southern Illinois University
Carbondale
University of Pittsburgh
Bicol Teacher’s College
วิทยาลัยการศึกษา
ประสานมิตร
University of Florida
University of Hawaii
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

U.S.A.
U.S.A.
ไทย

1979
1972
2511

Philippines

ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก

113

114

ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการและ
ภาระงานสอนของคณาจารย์ในหลักสู ตร

115
ชื่ อ –สกุล
นางพัชรี พลาวงศ์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
M.A.T.
English
Portland State University
ศศ.บ.
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศ
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
สหรัฐอเมริ กา
1971
ไทย
2511

ตําแหน่ งทางวิชา
รองศาสตราจารย์
ผลงานวิชาการ
พัชรี พลาวงศ์. (2549). การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพมหานคร. สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัชรี พลาวงศ์ ระพิณ ทรัพย์อเนก และอัจฉรา เพ่งพานิช. (2551). ประโยคพืน้ ฐานและ
ศัพท์ จาํ เป็ นที่ ใช้ ในชี วิตประจําวัน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพมหานคร. สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัชรี พลาวงศ์. (2553) ความรู้ เบื อ้ งต้ นทางอรรถศาสตร์ . (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุ งเทพมหานคร.
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัชรี พลาวงศ์. (2552). ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพมหานคร. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
พัชรี พลาวงศ์. (2537). ประวัติภาษาอังกฤษ. กรุ งเทพมหานคร. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
พัชรี พลาวงศ์. (2548). เทคนิ คและวิธีการสอนออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้กบั ผูเ้ รี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ. วาสารรามคําแหง(ปี ที่ 22
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม –กันยายน 2548), 28-39.
พัชรี พลาวงศ์. (2548). ความหมายกับระบบเพศ (Sexism) ในภาษาอังกฤษ : บทวิเคราะห์.
วาสารรามคําแหง(ปี ที่ 25 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2548), 34-41.
พัชรี พลาวงศ์. (2548). คํากับการให้ความหมาย (Lexical Semantics). วารสารรามคําแหง
(ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2548), 270-292.
พัชรี พลาวงศ์. (2548). ภาษาอังกฤษ : ประวัติความเป็ นมา. วารสารสรรพาวุธ(ปี ที่ 19 ฉบับ
ที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2548), 73-78.
พัชรี พลาวงศ์. (2549). คําใหม่ในภาษาอังกฤษ (Neologisms). วารสารรามคําแหง(ฉบับ
มนุษยศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับพิเศษ 2549), 10-18.
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พัชรี พลาวงศ์. (2549). ปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ. วาสารรามคําแหง(ฉบับ
มนุษยศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับพิเศษ 2549), 68-79.
พัชรี พลาวงศ์. (2549). ความเป็ นมาของการเติมปั จจัย –s ท้ายคํากริ ยา. วารสารรามคําแหง
(ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับพิเศษ 2549), 141-145.
พัชรี พลาวงศ์. (2548, 11-17 เมษายน). รู ้ได้อย่างไรว่าชื่ อ (ฝรั่ง) ชื่ อใดเป็ นเพศชาย หรื อ
เพศหญิง จะออกเสี ยงอย่างไรดี. ข่ าวรามคําแหง, หน้า 5.
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENG 2101 (EN 203)
การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ENL 3104 (LI 313)
ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
ENL 3105 (LI 315)
ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
ENL 4104 (LI 414)
ประวัติภาษาอังกฤษ

หน่ วยกิต/ชั่วโมง
3/3
3/3
3/3
3/3
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ชื่ อ-สกุล
นางรมณี กอวัฒนา
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
อ.ม.
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2516
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2511
ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
รมณี กอวัฒนา. (2548). การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
รมณี กอวัฒนา. (2548). วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและเอ็ดเวอร์ เดียน. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
รมณี กอวัฒนา. (2548). นวนิยายอังกฤษและนวนิยายอเมริ กนั . กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
รมณี กอวัฒนา. (2548). ชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย. วารสารรามคําแหง(ปี ที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2548)
รมณี กอวัฒนา. (2548). ศาสตร์ แห่งการแปล: ข้อสังเกตในการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็ น
ภาษาไทย. วารสารรามคําแหง(ปี ที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548)
รมณี กอวัฒนา. (2549). Why Studying Literature. วารสารรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 25
ฉบับ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2548)
รมณี กอวัฒนา. (2549). บทบาทของบริ บทในการแปล. วารสารรามคําแหง(ฉบับมนุ ษยศาสตร์
ปี ที่ 26 ฉบับพิเศษ 2549)
รมณี กอวัฒนา. (2549). The Transformation of Uncle Scrooge, an Old Sinner, in A Christmas
Carol วารสารรามคําแหง(ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับพิเศษ 2549)
รมณี กอวัฒนา. (2549). สารพันปั ญหาการแปล. วารสารรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 26
(ฉบับพิเศษ 2549)
รมณี กอวัฒนา. (2548). อธิ บายเพลง “Elevation” ลงในคอลัมน์ “มาเรี ยนภาษาอังกฤษจากเพลงกัน
เถอะ” ข่าวรามคําแหง ปี ที่ ฉบับ 18-24 เม.ย. 2548
รมณี กอวัฒนา. (2548). กระบวนวิชา EN 205 ง่ายนิดเดียว. ข่ าวรามคําแหง (ปี ที่ ฉบับ 2-8 พ.ค.
2548)
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต/ชั่วโมง
ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
3/3
ENG 2601 (EN 230) ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
3/3
ENG 2901 (EN 291) เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3/3
ENG 3602 (EN 352) กวีนิพนธ์ของอังกฤษและอเมริ กนั
3/3
ENG 3604 (EN 357) นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
3/3
ENG 3704 (EN 339) วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สศตวรรษที่ 18
3/3
ENG 3706 (EN 342) วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและเอ็ดเวอร์เดียน
3/3
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ชื่อ-สกุล

นางวัลลภา เออร์วายน์

คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
M.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
English
Chapman College สหรัฐอเมริ กา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
1972
2512

ตําแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วัลลภา เออร์ วายน์. (2544). การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ EN 426 (ENS 4304).
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2546). การแปลข่าวและสารคดี EN 424 (ENS 4302). กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2549). ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์ EN 429 (ENS 4101)
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วัลลภา เออร์ วายน์. (2542). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา EN 306 (ENG 3301)
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ .
วัลลภา เออร์ วายน์. (2548, มกราคม-ธันวาคม). ปั ญหาการแปลบทภาพยนตร์ อังกฤษ-ไทย ของ
นักศึกษารามคําแหง. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ , 25(ฉบับที่ 1-2), 18-33.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2549, มกราคม-มีนาคม). การเข้าใจเทศกาลวัน Easter ในการแปลบท
ภาพยนตร์ . วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ , 26(ฉบับพิเศษ), 60-67.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2549, มกราคม-มีนาคม). The Problem with the Third Person Singular
Pronoun. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ , 26(ฉบับพิเศษ), หน้า 145-149.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2549, เมษายน-มิถุนายน). เทศกาลวัน Halloween กับการแปลบทภาพยนตร์ ”.
วารสารรามคําแหง, 23(ฉบับที่ 2), 196-207.
วัลลภา เออร์ วายน์. (2549, มกราคม-มิถุนายน). เทศกาลวัน Christmas กับการแปลบทภาพยนตร์ ”.
วารสารรามคําแหง, 26(ฉบับที่ 1), 302-316.

120
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
ENS 4101 (EN 429) ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์
ENS 4302 (EN 424) การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
ENS 4304 (EN 426) การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ

หน่ วยกิต/ชั่วโมง
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
M.A.
อ.ม.
อ.บ.

นางสาวกัลยาณี สุ ภวัน
สาขาวิชา
American Studies
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถาบัน
University of Kansas
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศ
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
สหรัฐอเมริ กา
1987
ไทย
2523
ไทย
2517

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
กัลยาณี สุ ภวัน. (2550). ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร์ , ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ .
ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENG 2401 (EN 205) การเขียนประโยคและอนุ เฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
ENS 3101 (EN 324) ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

หน่ วยกิต/ชั่วโมง
3/3
3/3
3/3
3/3
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ชื่ อ- สกุล
นางสาวพัชรี ศรี สังข์
คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเทศ ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
ไทย
2551
ไทย
2546

ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
พัชรี ศรี สังข์. (2555). วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พัชรี ศรี สังข์. (2552). Jump to the Sun: Zora Neale Hurston’s “Their Eyes Were Watching God”.
วารสารมนุษยศาสตร์ ปริ ทรรศน์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (เดือนมีนาคม), หน้า 2027.
พัชรี ศรี สังข์. (2553). Paint Your Paragraph with Sensory Words. วารสารรามคําแหง(เดือน
กรกฎาคม), หน้า 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)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENG 2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
ENG 2402 (EN 206) การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ENG 3301 (EN 306) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
ENG 3401 (EN 305) การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
ENG 3803 (EN 371) วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
ENG 4401 (EN 405) การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ

หน่ วยกิต/ชั่วโมง
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

125

1

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
1

1

โดยที่เป็ นการสมควรปรั บปรุ งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) (2) มาตรา 50 และมาตรา 51
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิ ท ยาลัย จึ ง วางข้อ บัง คับ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ข้อบังคับให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรื อ
เทียบเท่า หรื อ
5.2 เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปและเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.3 เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้างของรัฐซึ่ งได้ปฏิบตั ิงาน
มาแล้ว รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
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5.4 เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิ กรั ฐสภา สมาชิ ก สภากรุ งเทพมหานคร สมาชิ กสภาจังหวัด
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิ ก สภาตํา บล สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล หรื อกรรมการสุ ข าภิ บ าล หรื อ กํา นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรื อเทียบเท่า หรื อ
5.5 เป็ นผูซ้ ่ ึ งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้”
ข้อ 6. คุ ณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิดหรื อมีความประพฤติเสื่ อม
เสี ย
6.4 ไม่เ คยต้องรั บ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิพ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้จาํ คุ ก เว้น แต่ เ ป็ นโทษสํา หรั บ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
6.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้เฉพาะคณะ
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
7.1 ผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ได้เพียงคณะหรื อสาขาวิชาเดียวเท่านั้น จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในคณะหรื อสาขาวิชาอื่นในขณะที่
ยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูอ่ ีกไม่ได้
7.2 มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ละครั้งหรื อหลายครั้งหรื อตลอดทั้งปี ก็ได้
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ให้ผสู้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาซื้ อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน เวลา สถานที่และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.4 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องส่ งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ สํานักบริ การ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้ หากมิได้สมัครตามที่ได้กาํ หนดไว้
นั้น ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ การใช้ใบสมัคร
7.4.1 กรณี สมัครด้วยตนเอง
(1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
จํานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสื อสําคัญแสดงคุ ณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้ อมด้วยสําเนา จํานวน 2
ฉบับ ในกรณี ที่ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา
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โดยตรง ตําแหน่งหัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงาน
มาก่อน และลงนามโดย ผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิ น 6 เดือน
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
(7) เอกสารอย่างอื่น เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อคํานําหน้าชื่ อ
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม พร้อมด้วยสําเนาอย่างละ จํานวน 2 ฉบับ
7.4.2 กรณี สมัครทางไปรษณี ย ์
(1) ใบสมัครและใบขึ้ นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สําหรับสมัครทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งได้กรอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ ในกรณี ที่
ใช้คุณวุฒิตามข้อ 5.2 หรื อ 5.3 และข้อ 5.4 ต้องมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ตําแหน่ง
หัวหน้ากองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อหนังสื อรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบตั ิงานมาก่อน และลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองนั้น พร้อมด้วยสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(5) รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารอย่างอื่น เช่ น หนังสื อสําคัญแสดงการเปลี่ ยนชื่ อตัว ชื่ อสกุล หรื อคํา
นําหน้าชื่ อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ สําเนาเอกสารตามข้อ 7.4.2 (2)
(3) (6) และ (7) ให้ผสู ้ มัคร ลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริ ง
7.5 การรั บ ผู ้ใ ดเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย อาจพิ จ ารณาความประพฤติ แ ละความ
เหมาะสมในสาขาวิช าที่ ส มัค ร โดยวิธี สัม ภาษณ์ ห รื อ วิธี อื่ นใดตามที่ ม หาวิท ยาลัย กํา หนด ซึ่ งจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.6 ให้คณบดี หรื อตัวแทนคณบดี หรื อเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็ น
ผูอ้ นุ มตั ิ ให้รับเข้าเป็ นนักศึกษาหากเห็นว่าไม่สมควรรับผูส้ มัครรายใดเข้าเป็ นนักศึกษา ให้รายงาน
ความเห็นต่ออธิ การบดี อธิ การบดีอาจสั่งให้รับหรื อไม่รับผูส้ มัครรายนั้นเข้าเป็ นนักศึกษาก็ได้ ในกรณี
ที่อธิ การบดีสั่งไม่รับ ให้เสนอเหตุผล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
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7.7 ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรง
กับความ เป็ นจริ งทุกประการ หากไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่
ถูกต้องตามข้อบังคับ ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืน
เงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าบํารุ ง ที่ได้ชาํ ระไว้แล้วทั้งสิ้ นรวมทั้งผลการสอบที่ผา่ นมาถือเป็ น
โมฆะ
ข้อ 8. การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิ ท ยาลัย รั บ โอนนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา จากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
8.1 ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ แ ละคุ ณ สมบัติ ต ามข้อ 5 และข้อ 6 และต้อ งดํา เนิ นการตามวิธี ก ารที่
กําหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
8.2 การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิต การเทียบวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ ที่รับเข้าศึกษากําหนด ทั้งนี้จะต้องเป็ นวิชาที่สอบได้ก่อนภาค
การศึกษาที่สมัคร
8.3 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ตอ้ งศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม ข้อ 14
ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษาและต้องศึกษากระบวนวิชาตามที่
คณะกรรมการ ประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ข้อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาที่มีสิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในข้อ
8 ข้อ 10 และข้อ 14
มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตกรณี อื่นๆ ก็ได้โดยให้เป็ นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 10. การรับสมัครผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ผูไ้ ด้รับปริ ญญา อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรับรอง อาจสมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งได้ การพิจารณารั บ
สมัครผูม้ ีคุณวุฒิ ดังกล่าว ให้นาํ ความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม สําหรับผูเ้ คย
เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามวรรค
แรก หรื อตามข้อ 9 หรื อข้อ 14 หาวิทยาลัยให้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตสะสมเดิ มในกระบวนวิชาที่
โอนได้ โดยคงอักษรระดับ คะแนนตามผลสอบไล่ที่นกั ศึกษาสอบได้ก่อน การขอใช้สิทธิ เทียบโอน
การเที ย บวิ ช าและรั บ โอนหน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาซึ่ งเข้า ศึ ก ษาตามวรรคแรกให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด
ข้อ 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยและการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
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11.1 ผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 แล้ว ต้องไปชําระเงินค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
เป็ นนักศึกษา ค่าขึ้ นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ค่าสมาชิ กหนังสื อพิมพ์ข่าว
รามคําแหง ค่าลงทะเบียนเรี ยน เป็ นรายหน่ วยกิต ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย และค่าเทียบโอนหน่ วยกิ ต
สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ตามวัน
เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ การดําเนิ นการตามวรรค
แรกให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2 ถ้าผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 7.6 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
11.3 เมื่อสํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผลขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และ
รั บ ลงทะเบี ย น เรี ยนแล้ ว มหาวิ ท ยาลัย จะออกบัต รประจํา ตัว นั ก ศึ ก ษาตามแบบและวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 12. รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code) ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นต้นไป
ประกอบตัวเลข 10 ตัวดังนี้ BEFAXXXXXC หลัก BE คือ เลข พ.ศ......FA คือ เลข 01, 02, 03........99
เป็ นเลขประจําคณะ X คือ เลข 0, 1, 2, 3,........9 แสดงถึง ลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่
ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง 9 ตัว ข้างหน้า (check digit) เมื่อนักศึกษา ย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้คง
รหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้เพิ่มเลขอีกกลุ่มหนึ่ ง มี 4 ตัว ดังนี้ FAMJ หลัก FA คือ เลขประจํา
คณะที่ยา้ ยเข้า และหลัก MJ คือ เลขประจําสาขาวิชาที่ยา้ ยเข้า เลขประจําคณะและเลขประจํา สาขาวิชา
ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรี ยน
13.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่มหาวิทยาลัยหรื อคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรื อบุคคลอื่นให้ทาํ หน้าที่แนะนําปรึ กษา
การเรี ยน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินกั ศึกษาก็ได้
13.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียน
เรี ยน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สําหรับลงทะเบียนเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน วัน เวลา
และสถานที่ ให้เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3 นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นโดยปรึ ก ษาและขอรั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาก่อนหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึ กษา
และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน
เรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภาค 1 ได้
13.4 นัก ศึ กษาจะลงทะเบียนเรี ย นในภาคการศึก ษาปกติ ได้ภ าคละไม่เกิ น 24 หน่ วยกิ ต
ส่ วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยน
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เกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรค แรกคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมตั ิให้ลงทะเบียน
เรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุ มตั ิ
นี้ให้ลงนาม อนุมตั ิในแบบคําร้องหรื อเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.5 กระบวนวิชาใดมีนกั ศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ งๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัย อาจ
ประกาศงด สอนกระบวนวิชานั้นก็ได้
ข้อ 14. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี กําหนดไม่ให้เกิน 8 ปี การศึกษา การนับระยะเวลา 8 ปี
การศึกษา ได้คาํ นวณเป็ นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติหากมีภาค
ฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาค การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษาที่ 8 ก็ให้นบั รวมด้วย ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ
8 ปี การศึ ก ษาแล้ว แต่ ผ ลของการศึ ก ษา ยัง ไม่ เ พีย งพอที่ จ ะได้รับ การเสนอชื่ อเพื่อรั บ ปริ ญญาตรี
สถานภาพนักศึกษาของผูน้ ้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัคร กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นกั ศึกษาที่สมัครกลับเข้าเป็ น นักศึกษาใหม่ตามวรรคสาม
ได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควรโดยผูส้ มัครจะต้องชําระค่าเทียบโอน
หน่วยกิ ต ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่เป็ นการให้ นักศึกษาใช้สิทธิ ซ้ าํ ซ้อนกับการเทียบวิชา
และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง
ข้อ 15. ระบบการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยดําเนิ นการศึกษาแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน
ปี การศึกษา หนึ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค 1 (First semester) และภาค 2 (Second
semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session) ภาค 1 และภาค 2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรี ยนใน
ชั้น 16 สัปดาห์ กับสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน เวลา 8 สัปดาห์ (เรี ยนในชั้น 7 สัปดาห์ กับ
สอบไล่ 1 สัปดาห์)
15.2 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system)
คณะใดหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะอํานวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ
แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนกระบวนวิชาซํ้ากัน
15.3 สาขาวิ ช าต่ า งๆ ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย แบ่ ง การสอนออกเป็ นกระบวนวิช า
(Course) กระบวนวิชาหนึ่งๆ กําหนดเนื้อเรื่ องมากน้อยเป็ นจํานวนหน่วยกิต (Semester credit) และทํา
การสอนกระบวนวิชาหนึ่งๆ เสร็ จสิ้ นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
15.4 หน่ วยกิ ต หมายถึ ง เลขจํา นวนที่ ใ ช้แสดงปริ ม าณการศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาได้รับ จาก
มหาวิทยาลัย แต่ละกระบวนวิชา จะมีจาํ นวนหน่วยกิตกําหนดไว้
15.5 จํานวนหน่วยกิตมีวธิ ีคิดดังนี้
15.5.1 กระบวนวิชาที่ ใช้เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษา
กําหนดให้มีค่า 1 หน่วยกิต
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15.5.2 กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง การอภิปราย การฝึ ก ฯลฯ โดยปกติใช้เวลา 2
ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง ต่อ 1 สัปดาห์ ตลอด 1 ภาคการศึกษา มีค่าเป็ น 1 หรื อ 2 หรื อ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของวิชานั้นๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด
15.6 กระบวนวิชาหนึ่ งๆ จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา เลขประจํากระบวนวิชา
จํานวนหน่ วยกิต ชื่ อเต็มของกระบวนวิชา เนื้ อเรื่ องที่จะสอนในกระบวนวิชานั้น และพื้นฐานของ
นักศึกษาที่ควรจะเรี ยนกระบวนวิชานั้นได้
การกําหนดให้ตอ้ งเรี ยนวิชาพื้นฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน ให้เป็ นอํานาจของคณบดี
15.7 อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.8 เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
15.8.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงชั้นของกระบวนวิชาดังนี้
เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 1 (Freshman course)
เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 2 (Sophomore course)
เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 3 (Junior course)
เลข “4”และ“5” แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปี ที่ 4 (Senior course)
15.8.2 เลขตัวกลาง (หลักสิ บ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่ วย) แสดงลําดับในสาขาวิชาและ
อาจกําหนด เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชาที่ตอ้ งเรี ยนสองภาคต่อเนื่ องกัน
(Two-semester course) ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่ วนกระบวนวิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกัน
ให้ลงท้ายด้วย 3,4,5,..... เป็ นต้น 15.8.3 โดยปกติจะไม่เขียนเลขประจําตัวกระบวนวิชาเป็ นเลขเรี ยง
กัน เช่น 100, 101, 102, 103, 104, 105, ..... เรื่ อย ๆ ไป เพราะจะทําให้ไม่สะดวกแก่การเพิ่มเติม
กระบวนวิชาใหม่ๆ ในภายหน้าดังนั้นจึงเขียนตัวเลขประจํากระบวนวิชา ให้เว้นเป็ นช่ วงๆ เพื่อจะได้
ใช้เลขที่วา่ งเป็ นเลขประจํากระบวนวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
5.9 ในกรณี ที่ ย กเลิ ก การสอนในกระบวนวิช าใดๆ ให้ค งพิม พ์ก ระบวนวิช านั้นไว้ใ น
หลักสู ตรเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี การศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวน
วิชานี้ ตั้งแต่เมื่อไร
15.10 ในกรณี ที่เพิ่มสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาํ หนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่ที่ยงั ไม่
เคยนํามาใช้ ถ้ามีความจําเป็ นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่ าที่ได้เลิ กใช้มาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
การศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ในวงเล็บว่า เปิ ดสอนครั้งแรกเมื่อไร
15.11 กระบวนวิชาใดที่มีลกั ษณะเทียบเท่ากัน ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย เพราะ
กระบวนวิชาดังกล่าวจะนับ เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น
15.12 การกําหนดสถานภาพนักศึกษาให้กาํ หนดดังนี้
15.12.1 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (Freshman)
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1

(Sophomore)
(Junior)

15.12.2 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
15.12.3 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3

15.12.4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน 105 หน่วยกิต เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (Senior)
ข้อ 16. การวัดและประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่ นกั ศึ กษาลงทะเบี ยนไว้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง การวัดผลอาจทําในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่ งๆ จะมีการ
สอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชาอาจไม่มีสอบไล่ตอน ปลายภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนเมื่อได้ประเมินผลกระบวนวิชาใด
เป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วถือว่าการเรี ยนกระบวนวิชานั้นสิ้ นสุ ดลง
16.2 กรณี ที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่ อม
หนึ่ งครั้ง ต่อภาคเรี ยนปกติโดยผูม้ ีคุณสมบัติคือเป็ นนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน
การใช้สิทธิ ให้เป็ นไปตาม เงื่อนไขดังนี้
16.2.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค1 ของภาคปกตินกั ศึกษาที่จะใช้สิทธิ สอบซ่ อมต้อง
ดําเนินการ ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปี การศึกษาเดียวกันนั้น ส่ วนกระบวนวิชาที่สอบ
ตกในภาค 2 ของภาคปกติ หรื อภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อมต้องดําเนินการลงทะเบียน
และสอบซ่ อมในภาค 1 ของปี การศึกษา ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ สอบซ่อมไปแล้วถือว่า
สิ ทธิ ในการสอบซ่อมสิ้ นสุ ดลง
16.2.2 การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนิ นการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องไม่
ลงทะเบี ย น สอบซ่ อ มกระบวนวิช าที่ มี ก ารสอบซํ้า ซ้อนในวันเวลาเดี ย วกัน เว้นแต่ไ ด้แจ้ง ขอจบ
การศึกษาของภาคนั้น
16.2.3 การวัด ผลสอบซ่ อ มนั้น ผลการสอบได้ใ ห้ ร ายงานผลในภาคที่ มี สิ ท ธิ ส อบละ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
16.3 การพิจารณากําหนดการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชามหาวิทยาลัยใช้ระบบการ
ให้อกั ษรระดับคะแนน (Letter grade)
16.4 อักษรระดับคะแนน ได้แก่ G, P และ F ซึ่ งกําหนดขึ้นไปเป็ นลําดับแสดงคุณภาพการ
เรี ยน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา เรี ยงลําดับตั้งแต่คุณภาพสู งสุ ด (G) ถึงคุณภาพตํ่าสุ ด (F)
ดังนี้
อักษรระดับคะแนน G (Good) = ดี, มีแต้มระดับคะแนน = 4
อักษรระดับคะแนน P (Pass) = ได้, มีแต้มระดับคะแนน = 2.25
อักษรระดับคะแนน F (Failure) = ตก, ไม่มีแต้มระดับคะแนน
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16.5 กระบวนวิชาที่นกั ศึกษาได้อกั ษรระดับคะแนน G และ P เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิ
ตของกระบวน วิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่ งครั้งให้นบั เป็ นหน่วย
กิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นบั หน่วยกิตที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด หากกระบวนวิชานั้นมีค่า
ระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นบั ค่าระดับคะแนนครั้งสุ ดท้ายเป็ นหน่วยกิตสะสม
16.7 ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นกระบวนวิช าใดที่ ระบุ ว่า เป็ นกระบวนวิ ช าที่
เทีย บเท่า กัน แม้จะไม่มี การเปลี่ ยน หลัก สู ตรใหม่ก็ตาม ให้นับ กระบวนวิช าใดกระบวนวิชาหนึ่ ง
เท่านั้นเป็ นหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสู ตร
16.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาขาดสอบและไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนการสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
16.9 ใบรับรองผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จะแสดงเฉพาะกระบวนวิชา
ที่นกั ศึกษา สอบได้ตลอดหลักสู ตรเท่านั้น สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่ งยังศึกษาไม่
ครบหลักสู ตรจะแสดงผลสอบ ได้และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นระหว่างการศึกษา
16.10 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) (G.P.A.) ให้
คํานวณดังนี้
1
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G คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน G
P คือ จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นกั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน P
ให้มหาวิทยาลัยจัดทําตารางสําเร็ จรู ปแสดงผลของการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไว้
ข้อ 17. การบอกเลิกกระบวนวิชา
17.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะบอกเพิม่ หรื อบอกเลิก หรื อบอกเปลี่ยนแปลงใดๆ
อีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน
ในภาคการศึกษานั้น ให้ขอ ค่าหน่วยกิตคืนหรื อขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาอื่นแทน
ซึ่งอาจต้องเสี ยเงินเพิ่มหรื อขอเงินคืนถ้าหน่วยกิต ไม่เท่ากัน
17.2 การบอกเลิ กกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของ
ภาคก่อน และเพิ่งรู ้ผลว่าสอบได้จะบอกเลิกได้ตลอดภาคการศึกษานั้นๆ โดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
ด้วย
17.3 นักศึกษาผูใ้ ดขาดสอบ หรื อไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดในกระบวนวิชาใดที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไว้แล้ว นักศึกษาผูน้ ้ นั จะได้อกั ษรระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น
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17.4 นักศึกษาที่เรี ยนครบหลักสู ตรและแจ้งจบในภาคใดแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียน
เรี ยนในภาคถัด ไปได้ เว้น แต่ ย ัง ไม่ ท ราบผลสอบของภาคที่ ค รบหลัก สู ต รนั้น ทั้ง นี้ เมื่ อ สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษา ในภาคใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนในภาคถัดไปนั้น
เป็ นโมฆะ และให้ยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนนั้น ส่ วนค่า ธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน
และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไป ตามข้อ19
ข้อ 18. การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
18.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนินการขอย้ายโดยยื่นคํา
ขอตามแบบ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการ ศึกษาปกติ
18.3 การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยืน่ คําขอย้ายก่อนเรี ยนจบครบหลักสู ตร
ข้อ 19. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยน และค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่
นักศึกษา เว้นแต่
19.1 มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้น
ไว้มีสิทธิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน
19.2 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของ
ภาคก่อน ต่อมารู ้ ผลสอบได้ นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชานั้นเป็ น
รายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้
19.3 นักศึกษาผูใ้ ดได้ลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดซํ้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของ
ภาคก่อน ต่อมารู ้ ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสู ตร นักศึกษาผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน
กระบวนวิชานั้นเป็ นราย หน่ วยกิ ตเต็มจํานวน ค่าบริ การลงทะเบียน ไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยได้การขอ คืนเงินตามข้อ 19.1, 19.2 หรื อ ข้อ 19.3 แล้วแต่กรณี ต้อง
ดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชาํ ระเงินนั้นไว้
ข้อ 20. การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาตรี
20.1 นักศึกษาจะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตรและเงื่อนไขที่กาํ หนด
ไว้ในแต่ละ สาขาวิชา มีหน่วยกิต สะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้ ในการขอรับปริ ญญานี้ นกั ศึกษาจะต้องยื่นคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่สํานักบริ การทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล ภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่
จบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา อื่นตาม
ข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับปริ ญญา อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ซึ่ งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และ
เข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ระบุไว้
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ใน ข้อ 8.4 หรื อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่ อ
เพื่อขอรับปริ ญญาตรี
20.2 เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาค ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตร และมี
ความประพฤติ ◌ิดีสมควรได้รับปริ ญญาตรี เพื่อขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
20.3 นักศึกษาที่เรี ยนจบหลักสู ตรชั้นปริ ญญาตรี ภายในกําหนดเวลาตามหลักสู ตรและมี
ความประพฤติดี และมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อกั ษรระดับคะแนน G ตามจํานวน
ที่กาํ หนดไว้ จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ดังนี้
20.3.1 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ งต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
20.3.2 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองต้องมีหน่ วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้
อักษร ระดับคะแนน G จํานวนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ งของจํานวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด แต่ไม่ถึงสาม
ในสี่ ทั้งนี้ ต้องไม่เคยลง ทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่าหนึ่ งครั้ง
หรื อลงทะเบียนเรี ยนและสอบได้กระบวน วิชาตามหลักสู ตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสู ตร
เก่าซึ่ งเคยสอบได้แล้ว สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับ ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ยกเว้น สําหรับผูส้ มัครที่มีหน่วยกิ ตสะสม เพราะเคยสมัคร
เข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชามาก่อนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็ น ราย
กระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริ ญญา พ.ศ. 2537 ข้อ 8 วรรค 2 หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่า
ด้วยการศึกษา เป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ น นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าํ หนดไว้ ในหลัก สู ต ร และอาจพิ จารณาเสนอชื่ อให้ ไ ด้รั บ
ปริ ญญาเกียรตินิยม ตามข้อ 20 โดยอนุโลม
20.4 นัก ศึ ก ษาผูใ้ ดมี ห นี้ สิ นค้า งชํา ระต่ อมหาวิท ยาลัย จะต้อ งชํา ระหนี้ สิ น ให้หมดสิ้ น
เสี ยก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญา
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้ปริ ญญา
21.1 ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุ มตั ิให้ปริ ญญาปี การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ เมื่อ
สิ้ นภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูร้อน
21.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีประสาทปริ ญญาปี ละหนึ่งครั้ง ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ น
คราวๆ ไป
21.3 ให้ช ํา ระค่ า ธรรมเนี ย มขึ้ นทะเบี ย นปริ ญ ญาก่ อนวันพิ ธี ป ระสาทปริ ญญา 1 เดื อ น
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีประสาทปริ ญญา
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ข้อ 22. การให้อนุ ปริ ญญานักศึกษาอาจยื่นคําร้องขอรับอนุ ปริ ญญาได้ เมื่อได้เรี ยนครบ
หลักสู ตรและเงื่อนไขว่าด้วยอนุ ปริ ญญาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่
ตํ่ากว่า 108 หน่วยกิต
ข้อ 23. การให้เหรี ยญรางวัลแก่ผเู้ รี ยนดี
23.1 เหรี ยญรางวัลเรี ยนดี ตลอดหลักสู ตรเป็ นเหรี ยญทอง ซึ่ งมีรูปร่ างลักษณะและขนาด
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.2 มหาวิทยาลัยจะให้เหรี ยญรางวัลเรี ยนดีแก่นกั ศึกษาที่ได้รับปริ ญญาตรี ซึ่ งได้หน่ วย
กิตสะสมของอักษรระดับคะแนน G ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด
ข้อ 24. ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี พิเศษให้อธิ การบดีมีอาํ นาจสั่งและ
ปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
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(นายประจวบ ไชยสาส์น)
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ว่ าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
________________
1

1

1

1

ชั้นปริ ญญาตรี

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษา

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 18 (1) และ (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ภาค 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 ของข้อ 3 และข้อ 6 และความใน 13.4 ของข้อ 13 และ
ข้อ 14 และความใน 20.1 ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2548”
“ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่
จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทําความผิด หรื อมี
ความประพฤติเสื่ อมเสี ย
6.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
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“13.4 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่ วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในวรรคแรก คณบดี
หรื อผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายจากคณบดี อาจอนุ ม ัติใ ห้ล งทะเบี ย นเรี ยนได้ไ ม่เ กิ น 24 หน่ ว ยกิ ต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
สําหรับผูท้ ี่จะสําเร็ จการศึ กษาให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 30 หน่ วยกิต ใน
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน การอนุมตั ิให้ลงนามอนุมตั ิในแบบคําร้อง
หรื อเอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
“ข้อ 14 ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาตรี กํา หนดไม่ เ กิ น 8 ปี การศึ ก ษาสํ า หรั บ
หลักสู ตร 4 ปี ไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 5 ปี และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับหลักสู ตร 6
ปี
การนับระยะเวลา 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษา ได้คาํ นวณ
เป็ นภาคการศึกษา โดยถือว่า 1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องจากภาค
การศึกษาสุ ดท้ายของปี การศึกษานั้นๆ ก็ให้นบั รวมด้วย
ผูใ้ ดเป็ นนักศึกษาครบ 8 ปี การศึกษา 10 ปี การศึกษา และ 12 ปี การศึกษาแล้ว
แต่ผลของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาตรี สถานภาพนักศึกษาของผู ้
นั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้
มหาวิ ทยาลัยอาจเที ยบหน่ ว ยกิ ตสะสมให้แก่ นัก ศึ ก ษาที่ ส มัครกลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ตามวรรคสามได้ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร โดยผูส้ มัคร
จะต้องชําระค่าเที ยบโอนหน่ ว ยกิ ตตามที่ มหาวิทยาลัย กําหนด และไม่เป็ นการให้นัก ศึ ก ษาใช้สิ ท ธิ์
ซํ้าซ้อนกับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตตามข้อ 10 วรรคสอง”
“20.1 นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเรี ย นกระบวนวิ ช าต่ า งๆ ให้ค รบตามหลัก สู ต รและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิตจึงจะได้รับการเสนอ
ชื่อให้ได้รับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ ได้ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้น
ไป จะต้องเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา มี
จํานวนหน่วยกิ ตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่ วยกิ ต ของหลักสู ตร 4 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่ วยกิต ของ
หลัก สู ตร 5 ปี และไม่น้อยกว่า 180 หน่ ว ยกิ ต ของหล◌ั กสู ตร 6 ปี จึงจะได้รับการเสนอชื่ อให้ไ ด้รับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชานั้นได้เช่นกัน
สําหรับนักศึ กษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึ กษาอื่นตามข้อ 8 และผูท้ ี่ได้รับ
ปริ ญญา อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ 10
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ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิ ตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่
รับเข้าศึกษากําหนดจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาตรี
การขอรับปริ ญญา นักศึกษาต้องยื่นคําขอสําเร็ จการศึกษาครบหลักสู ตรที่คณะ
ที่สังกัด และมายื่นคําขอรับปริ ญญาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สํานักบริ การทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผลภายในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่สาํ เร็จการศึกษา”
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ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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