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 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ   แขนงวชิาภาษาองักฤษ 

   

 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   23 138  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชดุวชิา  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10152 ไทยกับสงัคมโลก 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   
 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  10171 การใชภ้าษาองักฤษ 

  14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

  14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 11 ชดุวชิา  
  11304 ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 

  14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

  14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 
  14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

  14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 
  14318 หลกัการแปล 

  14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

  14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 
  14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

  14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 
  14423 ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
  11305 ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์

  11306 ภาษาองักฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 
  11307 ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง 

  11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 

  11309 ทฤษฎกีารสอนภาษา** 
  11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
   
 หมายเหต ุ * ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิา 

กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
  ** ยังไมเ่ปิดสอน 
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 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ 
   

 2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทีย่บเทา่ หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ

หลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   19 114  

      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  10171 การใชภ้าษาองักฤษ 

  14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

  14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 11 ชดุวชิา  

  11304 ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หนา้ทีส่ านักงาน 
  14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

  14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 
  14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

  14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 
  14318 หลกัการแปล 

  14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

  14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 
  14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

  14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 
  14423 ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 
  11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  11303 ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
  11305 ภาษาองักฤษส าหรับผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์

  11306 ภาษาองักฤษส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 
  11307 ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง 

  11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 

  11309 ทฤษฎกีารสอนภาษา** 
  11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   
 หมายเหต ุ * ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่น

จบการศกึษาเทา่นัน้ 
  ** ยังไมเ่ปิดสอน 
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