มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

: ผู้เข้าศึกษาจาเป็นต้องมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มรี ะบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อซีดมี ลั ติมเี ดียเป็นส่วนใหญ่
2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาไทยในการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน

ปีที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

หมายเหตุ

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น*
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
11304 ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร สาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา
11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

* เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ปีที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น*
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

ปีที่
4

ภาค
ต้น

14422 การนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย

14423 ประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร สาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง
11308 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา
11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

* เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

: ผู้เข้าศึกษาจาเป็นต้องมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มรี ะบบการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อซีดมี ลั ติมเี ดียเป็นส่วนใหญ่
2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาไทยในการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น*
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ปลาย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ปลาย

14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

4
หมายเหตุ

ต้น

14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14215
14318
11304
14214
14320

2

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หลักการแปล
ภาษาอังกฤษสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
การออกเสียงภาษาอังกฤษ

14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิผล
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
11305 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
11306 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร สาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสาหรับช่าง
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา
11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
14423 ประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ

* เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

4

ต้น
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