มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร
คุณสมบัติผูสมัคร
หมายเหตุ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
: สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา
: ผูเขาศึกษาจําเปนตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนอยางดี เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีระบบการเรียน
การสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อซีดีมัลติมีเดียเปนสวนใหญ
2. มีความรูและสามารถใชภาษาไทยในการอานและเขียนไดเปนอยางดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนการสอน

โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 30 หนวยกิต )
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
23 ชุดวิชา ( 138 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
10131 สังคมมนุษย
10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 5 ชุดวิชา
10171 การใชภาษาอังกฤษ
14111 ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
14212 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14213 การอานภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 9 ชุดวิชา
11304 ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน
14215 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน
14216 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
14317 การอานภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิผล
14423 ประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ *
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม
11305 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร
11306 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสําหรับชาง
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา
11312 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ
ที่สูงกวาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร
คุณสมบัติผูสมัคร
หมายเหตุ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
: สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทา
: ผูเขาศึกษาจําเปนตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนอยางดี เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีระบบการเรียน
การสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อซีดีมัลติมีเดียเปนสวนใหญ
2. มีความรูและสามารถใชภาษาไทยในการอานและเขียนไดเปนอยางดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนการสอน

โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 6 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
19 ชุดวิชา ( 114 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 5 ชุดวิชา
10171 การใชภาษาอังกฤษ
14111 ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
14212 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14213 การอานภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 9 ชุดวิชา
11304 ภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่สํานักงาน
14215 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน
14216 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
14317 การอานภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิผล
14423 ประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ *
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานโรงแรม
11305 ภาษาอังกฤษสําหรับผูใชคอมพิวเตอร
11306 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสําหรับชาง
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษา
11312 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ
ที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
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