หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)

3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รั บ นั กศึก ษาไทย และนั กศึกษาต างประเทศที่มี ความสามารถในการใช ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร
25471471101682
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็น ชอบในการนําเสนอหลักสูต รตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่
29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
8.1 ผูประกอบอาชีพในวงการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ เชน นักขาว นักแปล นักเขียน เจาหนาที่
พิสูจนอักษร กองบรรณาธิการ
8.2 ผูปฏิบั ติ งานในสถาบันการศึกษาของภาครั ฐและเอกชน เช น นั กวิชาการ นั กวิ จัย ผูดู แล
อาจารยชาวตางประเทศ ผูสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ
8.3 เจาหนาที่ฝายตางประเทศหรือวิเทศสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรระหวางประเทศ
8.4 พนักงานธุรการและเลขานุการในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.5 พนักงานบริษัทเอกชน เชน บริษัทนําเขา-สงออก บริษัททองเที่ยว บริษัทธุรกิจระหวาง
ประเทศ
8.6 พนักงานในธุรกิจการบิน ทั้งพนักงานบริการลูกคาในสนามบิน พนักงานสายการบิน พนักงาน
บริการภาคพื้นดิน และพนักงานบริการบนเครื่องบิน
8.7 พนักงานโรงแรม ในแผนกตอนรับ ลูกคาสัมพันธ รับจองหองพัก และบริการอื่น ๆ
8.8 ผูประกอบอาชีพอิสระ เชน ลาม นักแปล นักเขียน
8.9 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2560
2561

2559
10,000
10,000
2,330,000
40
46,600

10,200
10,200
2,551,280
80
25,513

10,404
10,404
2,774,292
120
18,495

2562
10,612
10,612
2,999,086
160
14,995

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนว ยกิตรวมไมนอยกวา 139 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรั บการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สํ าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร างหลั กสู ตร ประกอบด วยหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป หมวดวิ ชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
139 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
103 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
48 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือก ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
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(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao

12

7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116

ชื่อวิชา
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชาจาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชาจาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
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3 หนวยกิต

รหัสวิชา
1531102
1532201
1551101
1551102
1551103
1552105
1552107
1552110
1552203
1552302
1552405
1553114
1553201
1553401
1554304
1554905

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
103 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
48 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Introduction to English Phonetics
การฟงและพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
การฟงและพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic English Grammar and Structure
การอานตีความ
3(3-0-6)
Reading for Interpretation
การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
Paragraph Writing
การเขียนเรียงความ
3(2-2-5)
Essay Writing
การแปลเพื่อเสริมสรางทักษะการใชภาษา
3(2-2-5)
Language Consolidating through Translation
วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Literature
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Intercultural Communication in English Speaking Countries
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading
การแปลเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
3(2-2-5)
Translation for Communication and Professional Purposes
ไทยศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Thai Studies
วรรณกรรมเอเชียคัดสรร
3(3-0-6)
Selected Asian Literary Works
การวิจัยเบื้องตนดานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Introduction to Research in English Language
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รหัสวิชา
1533102
1551104
1551604
1551605
1551606
1552103
1552104
1552106
1552109
1552305
1552601
1552602
1552604
1552613
1552614
1552632
1553108

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
48 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
วากยสัมพันธอังกฤษ
3(3-0-6)
English Syntax
โครงสรางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Structure
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
English for Mass Media
การฟงและพูด 3
3(2-2-5)
Listening and Speaking 3
ภาษาอังกฤษดวยการแสดง
3(2-2-5)
English through Drama
การพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
Public Speaking
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literature
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่น
3(2-2-5)
English for Local Tourism
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวตางประเทศ
3(3-0-6)
English for Outbound Tour Conducting
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel Business 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel Business 2
ภาษาอังกฤษสําหรับการนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
3(3-0-6)
English for Massage for Health and Spa Business
วาทการในสถานการณที่หลากหลาย
3(2-2-5)
Speech in Various Situations
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รหัสวิชา
1553109
1553202
1553203
1553206
1553303
1553304
1553601
1553608
1553609
1553613
1553615
1553616
1553617
1553618
1553704
1553705
1554204
1554205

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษดวยการรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
English through Media Literacy
การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(2-2-5)
Translation from English into Thai
การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation from Thai into English
การแปลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Translation
รอยแกวภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Prose
รอยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Poetry
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
3(3-0-6)
Secretarial English and Office Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
3(3-0-6)
English for Imports and Exports
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Presentations
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
English for Tour Guides
ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 3(3-0-6)
English for Ground and In-flight Attendants
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
3(3-0-6)
English for Logistics Management Services
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริบาลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care Giving
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
English for Recreation
การอานและการเขียน
3(3-0-6)
Reading and Writing
การแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศน
3(2-2-5)
Movie and Television Script Translation
การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation of English Literary Works
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รหัสวิชา
1554504
1554607
1554608
1554906

รหัสวิชา
1553805
1554805
รหัสวิชา
1553806
1554806

ชื่อวิชา
การเตรียมสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ
Preparing for English Proficiency Tests
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
English Learning Management
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Curriculum Management
การศึกษาเอกเทศ
Independent Studies
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
ใหเลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
Pre-practicum in English
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
Professional Internship in English
ข. แผนสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(250)
7 หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
2(90)
5(450)
น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

18

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาการแปล
3 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดี
4 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
5 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
6 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
7 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
8 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน
จะต องผานการเรี ยนในรายวิ ชาที่ร ะบุ ไว กอนเพื่อใหเ กิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นในรายวิช านั้ น โดย
นักศึกษาจะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B,
C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
1500134
2500114
1531102
1551101
1551103

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
ภาษาศาสตรเบื้องตน
การฟงและพูด 1
ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
2000113
2000114
1532201
1551102
1552105

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
อาเซียนศึกษา
สังคมไทยในบริบทสังคมโลก
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
การฟงและพูด 2
การอานตีความ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
4000124
4000126
2500115
1552107
1552302

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
การเขียนอนุเฉท
วรรณคดีเบื้องตน
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
รวม
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1552203
1552405
1552110
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
การแปลเพื่อเสริมสรางทักษะการใชภาษา
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
การเขียนเรียงความ
รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 3
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
ศึกษาทั่วไป

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
รวม 21 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เลือกเสรี

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553201 การแปลเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
1553114 การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 3
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 4
XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553401 ไทยศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 3
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 4
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 5
XXXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เลือกเสรี

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553805 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
1554304 วรรณกรรมเอเชียคัดสรร
1554905 การวิจัยเบื้องตนดานภาษาอังกฤษ
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
รวม
ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553806 การเตรียมสหกิจศึกษา
1554304 วรรณกรรมเอเชียคัดสรร
1554905 การวิจัยเบื้องตนดานภาษาอังกฤษ
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 1
XXXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะดาน 2
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1554805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
รวม
ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1554806 สหกิจศึกษา
รวม
สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
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น(ท-ป-ค)
2(90)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
14 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
1(45)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(..-..-...)
3(..-..-...)
13 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
5(450)
5 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
6(540)
6 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดาน

139
30
103
48
48
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading
for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเอง และองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ และ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing
1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อั ก ษรและระบบเสี ย งในภาษาญี่ ปุ น คํ า ศั พ ท แ ละอั ก ษรคั น จิ พื้ น ฐาน โครงสร า ง
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน และการใชภาษาญี่ปุนใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese
in daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อกเบื้ อ งต น ตั ว อั กษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธในการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversation,
sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different
situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อ ของ การสนทนาของนั ก ทอ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษามาเลย
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย และกลยุทธในการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversation, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies
1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ องต น ตั ว อักษร พยั ญชนะ สระ และวรรณยุ กต รู ป ประโยคพื้น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจํ าวัน การพูดเกี่ยวกับ ตัว เอง เพื่อน ครอบครั ว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาว
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธในการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversation, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะสระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธในการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversation, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะสระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช ภาษาเวียดนาม
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธในการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversation, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้น ฐานทางการเมื องและการปกครอง การวิ เ คราะห การแสดงทัศ นะต อ
การเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน ประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซียน ขอมูล พื้น ฐานและบทบาทของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน
และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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รหัสวิชา
2000116

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญ
ประโยชน หรือเปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
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- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily life
ความสําคัญของจิ ตวิ ทยาตอการดํ าเนินชี วิ ต องคประกอบและปจจั ยของพฤติ กรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology
for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) การสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy,
politics and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
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(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิด ของมนุ ษย การพัฒ นาลั กษณะการคิด และกระบวน
การคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการ
เปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการ
ประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครื อขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใช งานคอมพิวเตอร รวมถึง
สุขภาวะของการใชงานคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
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- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing
World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั ง งาน ภาวะโลกร อ น ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคลและสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล
และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion,
health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness,
health checkup and health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself
and family
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รหัสวิชา
4000130

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิด หลั กการและพัฒ นาการของระบบหลั กประกัน สุ ขภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิ ของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development
of health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen
rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา
ที่ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1531102
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
คุณลั กษณะเบื้ องตนของภาษา การเรี ยนรู ภาษา การแปรและเปลี่ยนแปลงในภาษา
ระบบเสียง การสรางคํา โครงสรางประโยค และการแสดงความหมาย โดยเนนระบบภาษาอังกฤษ และการ
ประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรกับการเรียนภาษาอังกฤษ
Fundamental properties of languages; acquisition, variation and change;
sound system, word formation, syntax, and expression of meaning with emphasis on the
systems of English; and its application to English language learning
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รหัสวิชา
1532201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Introduction to English Phonetics
แนวคิดพื้นฐานทางสัทศาสตร อวัยวะในการออกเสียง กระบวนการทําใหเกิดเสียงพูด
ฐานกรณที่ใชในการออกเสียง การถายเสียงและสัทอักษรสากล ระบบเสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบ
ของการพูดภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง จังหวะ การลงเสียงหนักเบาและทํานองเสียง การฝกออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับคนไทย
Fundamental concepts of phonetics, speech organs, the production of
sounds; speech sound production mechanisms; phonetic transcription and International
Phonetic Alphabet; sound system of English; components of spoken English including
linking and blending, rhythm, stress and intonation; and pronunciation practice and
difficult English sounds for Thai learners
1551101

การฟงและพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
การทําความเขาใจประเด็น หลักของการพูดในชีวิ ตประจํ าวัน การระบุเนื้ อหาของ
ขอความโดยรวมและรายละเอียดเฉพาะ การสื่อสารทั้งในเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรและเรื่องอื่น ๆ ได และ
การแสดงความคิดในประเด็นตาง ๆ
Understanding the main point of speech about everyday communication;
identifying both general messages and specific details; communicating on familiar routine and
non-routine matters; and expressing thought on various topics
1551102

การฟงและพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1551101 การฟงและพูด 1
Pre-requisite: 1551101 Listening and Speaking 1
การทําความเขาใจใจความสํ าคัญของการพูดที่มีความซับซอนมากขึ้น รวมถึงการ
อภิปรายในเรื่องที่เปนวิชาการ และปฏิสัมพันธโดยมีความคลองแคลวและความถูกตองมากขึ้น
Understanding the main ideas of complex speech including discussions in
more academic fields; and interacting with more degree of fluency and accuracy
1551103

ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic English Grammar and Structure
การทบทวนไวยากรณ ภ าษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเรี ย น
โครงสร างภาษาอังกฤษขั้น สูง การฝ กใช โ ครงสรางภาษาอังกฤษทั้งในรู ป แบบการพูด และการเขีย น
ในบริบทของการสื่อสาร
Review of basic English grammar, preparation for learning English structure at
a higher level; practice of spoken and written structures in a communicative context
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1552105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การอานตีความ
3(3-0-6)
Reading for Interpretation
การพัฒนากลวิธีการอานดวยบทอานที่เพิ่มความซับซอนและระดับคําศัพทขั้นสูง โดย
เนนการแยกขอเท็จจริงกับความคิดเห็น การจับความหมายโดยนัย ความเขาใจพัฒนาการทางความคิด
ในบทอานตอเนื่อง การตีความบทอาน และทักษะการตอบคําถามที่ตองตีความ
Development of reading strategies with increasing complex texts and
advanced vocabulary levels with emphasis on differentiating facts from opinions, detecting
implied meaning, understanding the development of ideas in continuous texts, interpretation
of texts, and skills in interpretative questions
1552107

การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
Paragraph Writing
ลักษณะการเขียนระดับยอหนาที่มีประสิทธิภาพ องคประกอบและรูปแบบตาง ๆ ของ
การเขียนยอหนา ฝกรวบรวม จัดระดับความคิดหรือขอมูล และเรียบเรียงถายทอดเปนขอเขียนระดับ
ยอหนาเชิงวิพากษและสรางสรรค
Features of effective paragraph writing; paragraph components and patterns
of paragraph development; development of skills in generating and shaping ideas or
information to be presented in a critical and creative paragraph
1552110

การเขียนเรียงความ
3(2-2-5)
Essay Writing
องคประกอบและรูปแบบของการเขียนเรียงความประเภทต าง ๆ กระบวนการเขียน
เรียงความ การคนหาขอมูล การจดบันทึก การถอดความ การเลือกรูปแบบการเขียน การเขียนเคาโครง
การเขียนฉบับรางและแกไข ฝกเขียนเรียงความในเรื่องที่สนใจ การพัฒนาทักษะการเรียบเรียงและจัดลําดับ
ความคิดตามลักษณะการเขียนเรียงความ
Essay components and patterns of essay development; process of writing
essays, searching for information, taking notes, paraphrasing, choosing a pattern of
organization, outlining, writing the first draft to revising and editing; essay writing practice in
interested topics; development of skills in generating and shaping ideas in an essay
1552203

การแปลเพื่อเสริมสรางทักษะการใชภาษา
3(2-2-5)
Language Consolidating through Translation
หลั กการและกระบวนการแปล การศึกษาความหมายที่เกิดจากโครงสร างไวยากรณ
ความหมายนั ยตรงและนั ยแฝงของคํ า กลุ มคํ าที่ ปรากฏร วมกั น การใช ภาษาตามบริ บท ฝ กการแปล
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปล
Principles and process of translation; study of meaning through grammatical
structures; connotation-denotation, and collocation; language used in different contexts,
English and Thai translation practices; and problem solving in translation procedure
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รหัสวิชา
1552302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Literature
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วรรณกรรมประเภทต า ง ๆ องค ป ระกอบวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษและคําศัพทเบื้องตนเพื่อความเขาใจ การวิเคราะหรอยแกว รอยกรอง และบทละครที่คัดสรร
Introduction to the literary forms, the literary elements of English literature,
basic vocabulary for understanding and analysis of selected prose, poetry, and drama
1552405

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Intercultural Communication in English Speaking Countries
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการสื่ อ สารระหว า งวั ฒ นธรรม บทบาทของ
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกตางกัน ศึกษา
ความสั ม พัน ธ ร ะหว างภาษา วั ฒ นธรรม และสั ง คมในประเทศที่ ใช ภ าษาอังกฤษ และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Definition and significance of inter-cultural communication; roles of English
as the medium in communicating with people from different languages and cultures; study
of relationships among the language, cultures, and societies of the English-speaking
countries; and skills in communicating appropriately and effectively in English
1553114

การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
3(3-0-6)
Analytical and Critical Reading
หลักการวิเคราะหวิจารณขอคิดเห็นและทัศนคติในบทอานตาง ๆ การวิเคราะหบท
อานเพื่อหาขอสรุปและการตีความความหมายโดยนัย การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
Principles of criticism-determination of opinions and attitudes from reading
various texts; analysis of texts to determine inference and implication; oral and written
discussion of the issues
1553201

การแปลเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
3(2-2-5)
Translation for Communication and Professional Purposes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1552203 การแปลเพื่อเสริมสรางทักษะการใชภาษา
Pre-requisite: 1552203 Language Consolidating through Translation
การประยุกตใชหลักการแปลในการทํางานจริง การแปลขอเขียนประเภทตาง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหเนื้อหาของตนฉบับ และ
การใชกลยุทธการแปลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางงานแปลที่ดี
Application of translation principles to actual work; practice of translation
from English to Thai and Thai to English from a variety of texts; analysis of texts; application
of effective strategies to produce effective translation works
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รหัสวิชา
1553401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ไทยศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Thai Studies
ความรูเบื้องตนดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ
วิถีชีวิต ศิลปะ ดนตรี และภาษาของไทยในภาคภาษาอังกฤษ นําเสนอความรูและความคิดเห็นอยาง
ถูกตอง การศึกษาภาคสนาม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นสูง
Basic knowledge of Thai geography, history, religions, culture, values, beliefs,
ways of life, arts, music, and language in English; presentation knowledge and ideas
accurately; field trip requirement; and development of advanced English skills
1554304

วรรณกรรมเอเชียคัดสรร
3(3-0-6)
Selected Asian Literary Works
สุนทรียรสและความรูดานภูมิหลังทางวัฒ นธรรมจากงานวรรณกรรมของนักเขีย น
เอเชีย ความรูดานสังคม และมุมมองของชาวเอเชียผานวรรณกรรมในเอเชีย
Literary appreciation and cultural background knowledge applied to a
variety of selected literary works by Asian writers; extended knowledge of Asian societies
and perspectives of Asian people through literature in Asia
1554905

การวิจัยเบื้องตนดานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Introduction to Research in English Language
ความรู เ บื้ องต น เกี่ย วกับ ลั กษณะและองคป ระกอบของการวิ จั ย ด านภาษาอังกฤษ
ความหมายและความสําคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการเก็บขอมูล
การอางอิงแหลงขอมูล การพัฒนาโครงรางงานวิจัย การวิเ คราะห และแปรผลขอมูล และการเขีย น
รายงานการวิจัย
Introduction to the nature and components of research in English language:
research definition, significance of research and the research process, including literature
review, data collection techniques, and reference and citation; developing research
proposals, analyzing and interpreting data, as well as writing research report
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1533102
วากยสัมพันธอังกฤษ
3(3-0-6)
English Syntax
ความรูเบื้องตนทางวากยสัมพันธ การประยุกตใชทฤษฎีวากยสัมพันธในการวิเคราะห
ประเภทของคํา โครงสรางประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหรูปแบบและหนาที่ของสวนประชิด
รวมทั้งอนุประโยคอิสระ และอนุประโยคไมเปนอิสระ
Introduction to English syntax; application of syntactic theories to the
analysis of word categories, English sentence structures; analysis of forms and functions
of sentence constituents, dependent and independent clauses, identified by function
and types
1551104

โครงสรางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Structure
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1551105 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน
Pre-requisite: 1551105 Basic English Grammar and Structure
การประยุ ก ต แ ละวิ เ คราะห ห น า ที่ ท างไวยากรณ ข องคํ า และความแตกต า งทาง
โครงสรางของวลีและประโยค ศึกษาหนาที่ของสวนประกอบหลักและสวนขยายในโครงสรางประโยค
วิเคราะหโครงสรางวลีและประโยคภาษาอังกฤษ
Application and analysis of grammatical categories of words, and the
structural differences between phrases and clauses; study of core parts functions and
modifiers in sentence structures; analysis of English phrase and sentence structures
1551604

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Hotel
คําศัพทเบื้องตนที่จําเปนและบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม โดยเนนการติดตอสื่อสาร
กับลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและทีมงานภายในโรงแรมที่เปนเจาของภาษา ฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ
ที่ใชในธุรกิจโรงแรม อาทิ การใชโทรศัพท และสถานการณจริงในการใชภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมอยาง
นอย 250 ชั่วโมง
Study basic knowledge for necessary vocabulary and expressions required
in hotel business areas with emphasis on communication with hotel guests and other
English-speaking staff members; English practice in daily hotel business, on the telephone
and online; authentic work experience in hotel business using English daily for at least 250
hours
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รหัสวิชา
1551605

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ในสถานการณที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ภายในสํานักงาน คําศัพทธุรกิจพื้นฐาน และภาษาที่ใชเกี่ยวกับธุรกิจ
An introductory Business English course in situations concentrating on
inter-office communication; common business vocabulary and expressions through related
business topics
1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Pre-requisite: 1551605 Business English 1
การติ ด ต อทางการคาธุ ร กิจ ทั้งภายในประเทศ และต างประเทศอย างกว างขวาง
สถานการณจําลองเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจที่หลากหลาย จัดทําหัวขอการประชุม และรายงานการ
ประชุม รายงานบริษัท การนําเสนอทางผลิตภัณฑและการใหบริการตลอดจนบทอานทางธุรกิจ
Business transactions both domestic and international trades; engaging in
simulated business transactions in various fields and situations, making agendas and
minutes, company reports, product/service presentations, and business articles
1552103

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
English for Mass Media
การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน เกี่ยวกับงานดานสื่อสารมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ รายงานการเดินทาง โฆษณา รายการวิทยุและ
โทรทัศนและเว็บไซต ศึกษารูปแบบประโยคและคําศัพท พาดหัวขาว วรรณกรรมสงเสริมการขาย บทความ
จดหมายขาว โฆษณาเพื่อการคาและประกาศโฆษณา
Practice of the four skills in English concerning mass media contents in
printed and electronic media: newspapers, magazines, brochures, itineraries, advertisements,
radio and television programs, and web sites; syntactic and lexical features, headlines,
promotional literature, articles, newsletters, commercial advertisements, and classified
advertisements
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รหัสวิชา
1552104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฟงและพูด 3
3(2-2-5)
Listening and Speaking 3
การทําความเขาใจภาษาพูดทั่วไปทั้งในเรื่องที่คุนเคยและไมคุนเคย การพูดเกี่ยวกับ
ชีวิตสวนตัว สังคม วิชาการ และอาชีพ การสื่อสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ วิชาการ หรือเรื่องทั่วไปได
Understanding standard spoken language on both familiar and unfamiliar
topics: personal, social, academic or vocational life; communicating fluently, accurately,
and effectively on a range of general, academic or vocational topics
1552106

ภาษาอังกฤษดวยการแสดง
3(2-2-5)
English through Drama
การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของบทละคร ภาษาที่ใชในการแสดง และการ
วิจารณบทละครที่คัดสรร
Study and analysis of selected drama; elements of drama and language
learning through acting out and critics
1552109

การพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
Public Speaking
การฝกพูดในที่สาธารณะในสถานการณและโอกาสตาง ๆ ทั้งในที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ การพูดแนะนําตัว การกลาวขอบคุณ การพูดบรรยาย การใหขอมูล การพูดโนมนาว การ
พูดโตแยง โดยเนนความถูกตองเหมาะสมดานการใชภาษา น้ําเสียง ความหนักเบาของเสียง การสบตา
ผูฟง การใชทาทาง และสื่อประกอบ และอุปสรรคในการออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย
Practice of public speeches in various situations and for several purposes
both formal and informal language, including introduction, thanks, narrative, informative,
persuasive and argumentative, by using appropriate language, tone, voice projection, eye
contact, gestures and visual aids; problems of pronunciation among Thai speakers
1552305

วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literature
งานเขียนประเภทวรรณกรรมสําหรับเด็ก บทรอยกรอง นิยายแฟนตาซี และงานเขียน
รวมสมัยอื่น ๆ โดยเนนการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของงานวรรณกรรมที่คัดสรร
Literature written for children, including traditional literature poetry,
modern fantasy and contemporary realistic fictions with emphasis on the analysis of
literary elements of selected works
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1552601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวในทองถิ่น
3(2-2-5)
English for Local Tourism
การสํารวจแหลงทองเที่ยวทองถิ่นเฉพาะจังหวัด ขอมูลของจังหวัดในดานภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร โบราณคดี สถาปตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผลิตภัณฑทองถิ่น ที่พัก
การเดิ น ทาง ร านอาหาร บริ ษัททัว ร กฎกติ กามารยาท การเขี ย นกําหนดการเดิ น ทาง และการฝ ก
จัดทองเที่ยวในสถานการณจริง
Exploring local tourist attractions in a particular province; a variety of related
information concerning geography, history, archeology, architecture, religion, culture,
traditions, way of life, local products, accommodations, transportation, restaurants, tour
agencies, rules and regulations; planning an itinerary and conducting tours in real situations
1552602

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวตางประเทศ
3(3-0-6)
English for Outbound Tour Conducting
ทักษะการจั ด นํ าเที่ยวต างประเทศ การจั ด เตรี ย มเอกสาร รายการทองเที่ย ว การ
ติดตอที่พักและรานอาหารในทองถิ่นและตางประเทศ การวางแผนงบประมาณ การติดตอสื่อสารทาง
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส การเตรี ย มเครื่ อ งแต งกาย การเดิ น ทาง กฎกติ ก าและขอ ห าม การขอคืน ภาษี การ
ประกันภัยใหนักทองเที่ยว เนนขอมูลแหลงทองเที่ยวหลักและปจจัยจําเปนอื่น ๆ
Skills needed to conduct outbound tours; document arrangements, tour
programs, contacts concerning accommodation and restaurants between local and foreign
sectors, budget planning, use of electronic communications, clothing preparation,
transportation, regulations and laws, VAT claims, tourist travel insurance, with emphasis on
information on the destinations and the other necessities
1552604

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
English for Tourism
การศึ ก ษาภาพรวมเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วภายในท อ งถิ่ น ภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม คําศัพท การแสดงออกและทฤษฎีหลัก แนวโนม
ประเด็นความตองการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดหาที่พัก วางแผนการเดินทางและอธิบาย
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของทองถิ่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ
An overview of the tourism industry locally, nationally and internationally;
gaining knowledge of behavior, vocabulary, expressions, key concepts, trends and issues
needed in the tourism industry; arranging accommodation and planning itinerary; and
describing local tourist attractions and cultural activities; and field trips to various famous
tourist sites
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel Business 1
ภาษาและความเปนมาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประเภทและการบริการของ
ตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยวและโรงแรม ความสนใจของทองถิ่น รวมทั้งศักยภาพของตลาด การฝก
ใชภาษาในสถานการณจริง เพื่อบริการนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตั้งแตการตอนรับที่สนามบินถึงโรงแรม
การติดตอตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว จนกระทั่งเดินทางกลับ ศัพทและสํานวนที่ใชในการบริการ
ฝกทักษะการพูดอยางเหมาะสมและคลองแคลว และการศึกษาดูงานโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว รวมถึงบริษัท
ทัวร
Language and background of the tourism industry, including types and
services of the travel agency and the hotel, and local interest or market potential; practice
of authentic language to serve English-speaking tourists since their arrival at the airport, to
the hotel, the travel agency, until their departure; vocabulary and expressions used in the
services; practical exercises in speaking with appropriateness and fluency; a 4 or 5 star
hotel and a tour company visit
1552614

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Tourism and Hotel Business 2
การฝกโตตอบกับนักทองเที่ยวในลักษณะคลายจริง สํานวนที่ใชในการใหขอมูลและ
คําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลการนําเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม
และสิ่งอํานวยความสะดวกในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม ฝกการใชภาษาในสถานการณนําเที่ยว
การอธิบายสถานที่ งานฝมือ อาหารไทย กีฬา และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Further practical work of an interactive nature with imaginary tourists;
expressions for giving information and recommendation about package tours, famous
tourist attractions, transportation, food and beverage, and facilities in tourism and hotel
business; practice of authentic language in taking tourists on tour and describing places,
artifacts, Thai food, sports, and other relevance; field strip studies
1552632

ภาษาอังกฤษสําหรับการนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
3(3-0-6)
English for Massage for Health and Spa Business
ความรูและทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ศึกษา
ศัพท สํานวน และภาษาที่ใชสื่อสารในธุรกิจสปา ฝกบทสนทนาตามสถานการณ การตอนรับและบริการ
การใหขอมูล การจัดการดานคาใชจาย และการสื่อสารทางโทรศัพท
Knowledge and skills in English about massage therapy both in theory and
practice; exploring vocabulary, expressions and structures used in communication of spa
business; practice of conversation in relevant situations: providing reception and service,
giving information, dealing with payment as well as telephone communication
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1553108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วาทการในสถานการณที่หลากหลาย
3(2-2-5)
Speech in Various Situations
การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดในที่ชุมชนในโอกาส
ต าง ๆ การสั มภาษณ การนํ าเสนอ การใช ภาษาท าทางในการสื่ อความหมาย และการใช สื่ ออุปกรณ
ประกอบการนําเสนอ การพูดโนมนาว การใชเหตุผล การเจรจาตอรอง การอภิปราย การกลาวสุนทรพจน
Development of effective oral communication strategies; practice of oral
public presentation in various situations; interviews, presentation, the use of body language
and visual aids in project presentation, persuasive speaking, reasoning, negotiation,
discussion, and short speech
1553109

ภาษาอังกฤษดวยการรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
English through Media Literacy
แนวคิด องคประกอบ และประเภทของสื่อที่ใชภาษาอังกฤษ ลักษณะและความหมาย
ของสารในสื่อ การใชภาษาและลีลาการเขียน และการประยุกตทักษะทางภาษาเพื่อใชในการผลิตผลงาน
Concepts, elements and genres of English media; characteristics, and
meanings of messages in the media, the use of language and style of writing; an application
of language skills to English work creation through media
1553202

การแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(2-2-5)
Translation from English into Thai
การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปลตนฉบับจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย การเปรี ย บเทียบความแตกตางระหว างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในด านไวยากรณและ
ความหมาย การฝกตีความภาษาอังกฤษในระดับคําวลี และประโยค เพื่อแปลเปนภาษาไทยที่เหมาะสม
การวิเคราะหปญหาในการแปล และวิธีแกไข
Application of translation theory to English-to-Thai translation; comparison
of grammatical and lexical differences between English and Thai; practice in interpreting
the English words, phrases, sentences for translating into appropriate Thai; analysis of
problems in translation, and solutions to problems
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1553203

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation from Thai into English
การประยุ กต ทฤษฎี การแปลในการปฏิ บั ติ งานการแปลต นฉบั บจากภาษาไทยเป น
ภาษาอังกฤษ ความแตกต างระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในดานไวยากรณและความหมายที่มีผล
ตอการแปล การฝกตีความภาษาไทยในระดับคําวลี และประโยค เพื่อแปลเปนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
การวิเคราะหปญหาในการแปล และวิธีแกไข
Application of translation theory to Thai-to-English translation; grammatical
and lexical differences affecting translation from Thai to English; practice in interpreting
the Thai words, phrases, sentences for translating into appropriate English; analysis of
problems in translation, and solutions to problems
1553206

การแปลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Translation
การประยุกตใชความรูและทักษะในการแปลงานดานธุรกิจตาง ๆ การโตตอบทางธุรกิจ
ขาว เรื่องเลาหรือบทความ รายงาน ขอความ ปาฐกถา ระเบียบขอบังคับ และเอกสารสัญญา ทั้งจากไทย
เปนอังกฤษ และจากอังกฤษเปนไทย
Application of knowledge and skills in translating various business materials
in various forms, business correspondence, news, stories or articles, reports, messages,
speeches, regulations, and contracts from Thai-to-English and English-to-Thai
1553303

รอยแกวภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Prose
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1552302 วรรณคดีเบื้องตน
Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature
องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยแกวภาษาอังกฤษ และวิเคราะหงาน

เขียนที่คัดสรร
Elements and forms of English prose, and analysis of selected prose
1553304

รอยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Poetry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1552302 วรรณคดีเบื้องตน
Pre-requisite: 1552302 Introduction to Literature
องคประกอบและรูปแบบงานเขียนประเภทรอยกรองภาษาอังกฤษ และวิเคราะหกวี

นิพนธที่คัดสรร
Elements and forms of English poetry, and analysis of selected poems

46

รหัสวิชา
1553601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
3(3-0-6)
English for Secretary and Office Management
คํ า ศั พ ท เ บื้ อ งต น และการใช ภ าษาในสํ า นั ก งาน ฝ ก ทั ก ษะที่ ห ลากหลายในงาน
สํานักงาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานในสถานการณทางธุรกิจ ฝกทักษะดานคอมพิวเตอร
Basic vocabulary and expressions used in office work; multi-skill course in
office jobs, terms of office equipment, instructional and work process in business situations;
development of essential computer skills for office work
1553608

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
English for Public Relations
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประชาสัมพันธ
ภาษาภาพพจนและภาษาที่กระตุนความสนใจของลูกคา กลุมคําเฉพาะในการเขียนพาดหัวขาว คําขวัญ
วลี เพลงประกอบโฆษณา ขอมูลสงเสริมการขายประเภทตาง ๆ และถอยคําที่เราความสนใจในงาน
ประชาสัมพันธ
Basic knowledge of English vocabulary and expressions used in the field of
public relations; figurative language and thought provoking language to gain clients’
attention; different lexical sets for different purposes, headlines, slogans, phrases, jingles,
promotional informative material and catchwords in public relations
1553609

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเขาและสงออก
3(3-0-6)
English for Imports and Exports
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่ใชในการนําเขาและสงออกสินคา ความ
เขาใจรายละเอียดของงานนําเขาและสงออก ภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานบริษัทนําเขาและสงออก
กระบวนการทํางาน วิธีการขนสงสินคา การประกันภัย ระเบียบพิธีการศุลกากร และแบบฟอรมที่ใชใน
การนําเขาและสงออก
Basic knowledge of vocabulary and expressions used in imports and
exports; understanding how to manage import and export job descriptions; English in work
situations in imports and exports companies, work processes, means of transportation,
insurance, some basic customs regulations, and forms used in importing and exporting
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Presentations
หลักการและเทคนิคเพื่อนําเสนอทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการพูด
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม การใชสื่อประสม กลวิธีในการจูงใจ น้ําเสียงที่ใชในการนําเสนอ การ
เวนจังหวะ การเนนคํา การใชคําเสริม และการใชอวัจนภาษา
Principles and techniques for delivering modern business presentations
effectively; practice speaking through individual and group projects for business
presentation; utilizing multimedia equipment and the strategies of persuasive presentation,
voice projection, pause, markers, fillers and non-verbal communication
1553615

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
English for Tour Guides
การฝกผูเ รียนใหเป นมัคคุเทศกที่มีความคลองแคล ว รอบรูและรับผิดชอบ การจั ด
กิจกรรมนันทนาการและเรียนรูวิธีการสรางบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเองในการนําเที่ยว
Training students to be energetic, knowledgeable and responsible tour
guides; managing recreation activities and knowing how to create fun and friendly
atmosphere and how and when to make use of humor
1553616

ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
3(3-0-6)
English for Ground and In-flight Attendants
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่จําเปนตอธุรกิจการบิน ศัพท และสํานวนที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการ การโฆษณา และบทอานเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานภาคพื้น
และพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
English language skills required for airline business; vocabulary and
expressions concerning services, advertisements and technical texts in relation to
perform the tasks of ground and in-flight attendants
1553617

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ
3(3-0-6)
English for Logistics Management Services
ทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนตอบริบทการสื่อสารในอุตสาหกรรมโลจิสติกส ทั้งการขนสง
ทางบกและทางเรือ การบริหารจัดการคลังสินคา การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของและการเงิน ระบบงานตาง ๆ
และการบริการดานโลจิสติกส
English language skills required for subject matters and communications
on logistics industry, including transporting and shipping, warehousing and administration,
and documentation and finance; and various sections of logistics system and its service
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รหัสวิชา
1553618

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริบาลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care Giving
การพัฒนาภาษาและฝกใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการบริการสุขภาพ
ศัพท สํานวนที่ใชในการอธิบายอาการเบื้องตนของโรค การรักษาประเภทตาง ๆ การใชยา การฟนฟูและ
ดูแลรักษาสุขภาพ
Development and practice communicative English skills for health care
service, including vocabulary and expressions for describing basic symptoms of diseases,
medical treatments, medications, recovery, and wellness
1553704

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
English for Recreation
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษผ า นกิ จ กรรมนั น ทนาการ และการเขี ย นโครงการค า ย
ภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชทักษะภาษาอังกฤษ
Practice English communication through recreation activities, and writing
English camp project, emphasizing on English language skills uses
1553705

การอานและการเขียน
3(3-0-6)
Reading and Writing
การอานและการเขียนโดยเนนการอานอยางใชวิจารณญาณ การฝกทําโนตยอ ยอ
ความ และถอดความ จากแหล งขอมูล ที่เ ป น บทอานและจากการฟงทั้งในเชิ งวิ ช าการและไมใช เ ชิ ง
วิชาการ การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและความรูสึกอยางสรางสรรคและถูกตองตอ
สิ่งที่อานและฟง
Reading and writing skills with an emphasis on critical reading, note-taking,
summarizing and paraphrasing from a variety of academic and non-academic texts and
listening materials; development of writing skills in a well-organized form to express ideas
and feelings creatively and logically in response to reading and listening input
1554204

การแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศน
3(2-2-5)
Movie and Television Script Translation
หลักการแปลและเทคนิคในการแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศน การฝกแปล
บทภาพยนตรและบทโทรทัศนจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การแปลบทบรรยาย การแปลบทพากย
วัฒนธรรมและการแปล
Principles and techniques of movie and television script translation; practice
of movie and television script translation with emphasis on English into Thai; subtitling and
dubbing; culture and translation

49

รหัสวิชา
1554205

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation of English Literary Works
การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ เปนภาษาไทย การประยุกตใชทฤษฎี
และเทคนิคการแปลในการแปลวรรณกรรม การปรับบทแปล และวิจารณงานแปล และความแตกตางดาน
วัฒนธรรมในการแปล
Translation of various types of English literary works into Thai; application
of translation theory and techniques, translation revision and criticism, and cultural
differences in translation
1554504

การเตรียมสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ
3(2-2-5)
Preparing for English Proficiency Tests
ลักษณะภาษา โครงสราง เนื้อหา และกลยุทธในการทําขอสอบที่จําเปนตอการสอบ
วัดระดับความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ TOEIC IELTS และ TOEFL โดยเนนการพัฒนาคําศัพทที่เกี่ยวของ
ในสถานที่ทํางาน ทักษะการฟงและการอานเพื่อความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสอบ รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถในดานทักษะการพูดและการเขียนที่เกี่ยวของ
Language, structure, subject material and test-taking strategies required for a
variety of English proficiency tests, including TOEIC, IELTS and TOEFL, with a focus on
developing the key workplace, listening and reading comprehension skills for successful
performance on the test; and recovering relevant speaking and writing skills
1554607

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Learning Management
แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิ คในการสอนภาษาตางประเทศ การเขียนแผนกิจกรรม
การสอน การจัดกิจ กรรมการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรรมการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูและพฤติกรรมผูเรียน โดยเนนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอน
Concept, theory and techniques in teaching foreign languages, writing
learning activity plans and managing English teaching activities, developing teaching media
and innovation, as well as language testing and assessing students’ performance with an
emphasis on classroom English teaching
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1554608

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช ความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักการสอน
และการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเบื้องตน เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ตามจุดประสงคการเรียนรู
Basic concepts, components, meanings and significance of curriculum
development; fundamental factors, model and curriculum development processes;
curriculum implementation, relation between curriculum and English instruction;
introduction to principles of English language teaching and learning, techniques and
learning management skills, evaluation and assessment according to learning objectives
1554906

การศึกษาเอกเทศ
3(250)
Independent Studies
การศึกษาในหองเรียนและการคนควาอิสระ การสอนและฝกทักษะการวิจัยเบื้องตนเปน
คูและเปนกลุม ฝกการคิดวิเคราะหเพื่อเลือกหัวของานวิจัย และนําเสนอโครงรางวิจัย การเลือกใชขอมูล
อ างอิ งจากตํ ารา วารสาร นิ ตยสารและหนั งสื อพิ มพ ตลอดจนการเก็ บข อมู ลจากการสั มภาษณ และ
แบบสอบถาม และการนําเสนอรายงานการศึกษา
Classroom-based and period of independent study; instruction and
practice in basic research skills, using pair and group work; critical skills for selection of a
topic and presenting draft plans for students’ projects; extraction of information from
textbooks, journals, magazines and newspaper, and obtaining information from interviews
and questionnaires; presentation of students’ work
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แบบฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1553805
การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90)
Pre-practicum in English
การฝกใชภาษาอังกฤษในบริบทเสมือนจริงในหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน ที่มีการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวตางชาติ ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
Stimulated practice of using English in either government or private sector
where English is used whether in written or spoken form when communication with nonThai speakers
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1554805

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
5(450)
Professional Internship in English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1553805 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
Pre-requisite: 1553805 Pre-practicum in English
การฝ กใช ภาษาอั งกฤษในหน วยงานรั ฐหรื อเอกชนทั้งในหรื อนอกประเทศ ที่มีการใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งในการติดตอสวนตัว หรือการติดตอผานการเขียนกับชาวตางประเทศ การนําเสนอรายงานผล
การฝกประสบการณวิชาชีพตอหนาเพื่อนรวมชั้นและอาจารยนิเทศกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Practice of using English in domestic or international government offices
and/or in private sectors where English is used in situation either personal or written
contact with non-Thai speakers; presentation of work reports in the presence of their
classmates and academic advisor at the end of the course
ข. แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1553806
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
หลักการ แนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การเขียนประวัติสวนตัว และจดหมาย
สมั ครงานภาษาอั งกฤษ รวมทั้ งการเตรี ย มตั ว สั มภาษณ งาน ความรู ที่ จํ าเป น สํ าหรั บ การทํ างานใน
สถานประกอบการ บุคลิกภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการสื่อสาร การทํางานเปนทีม และการ
บริหารจัดการองคกร
Principles, concepts, process and steps of cooperative education, including
rules related to cooperative education. Job application techniques: selecting workplaces,
writing a resume and application letters, as well as preparing for job interviews; essential
knowledge for entering workplaces: personality, information technology, communication
skills, team working and organization management
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1554806

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1553806 การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-requisite: 1553806 Pre–cooperative Education
การปฏิ บั ติ งานจริ งเสมือนหนึ่ งเป นพนั กงานในสถานประกอบการณเป นระยะเวลา
อยางนอย 540 ชั่วโมง ในหนวยงานที่ใชภาษาอังกฤษในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนภาษาเขียนและภาษา
พูด การประยุกตใชความรูที่ไดรับในหองเรียนในการทํางานจริง การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติสหกิจ
รวมกับเพื่อนรวมชั้น และอาจารยนิเทศกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Minimum practical work experience, at least 540 hours, in a workplace in
which English is used daily whether in written and spoken form; application of classroom
theory to a work environment; presentation of work report, after finishing the internship, in
the presence of their classmates and academic advisor at the end of the course
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ไมซ้ํ ากับรายวิ ชาที่เคยเรี ยนมาแล ว และต องไมเป นรายวิ ชาที่ กําหนดให เรี ยนโดยไมนั บหน วยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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