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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาภาษาองักฤษเฉพาะอาชพี 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศัพท ์ส านวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ ฟัง พูด 

อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน 

 3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอันเนื่องมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและ

วฒันธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และใน 

การประกอบกจิการงาน เชน่ การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุ

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การแสดงออก

ของคนไทย 

10172 การอา่นภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลวิธีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรู เ้รื่องโครงสรา้ง ศัพท์ และส านวน

ภาษาอังกฤษ โดยใชข้อ้เขยีนทางดา้นมนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวัน 

เชน่ ป้ายประกาศ หนังสือ่พมิพ ์และบทความโฆษณา 

 (เดิมรหัสชุดวิชา 22222 ปรับรหัสชุดวิชาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจกิายน 2554 เริม่ใชภ้าคตน้ ปีการศกึษา 2556) 
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10173 การเขยีนภาษาองักฤษ (6 หน่วยกติ)

 English Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 2. เพือ่ฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศึกษาแนวทางและกลวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ ในระดบัวล ีประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 

 (เดิมรหัสชุดวิชา 22322 ปรับรหัสชุดวิชาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจกิายน 2554 เริม่ใชภ้าคปลาย ปีการศกึษา 2556) 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารกับ

ชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษแนะน าชาวต่างประเทศใหรู้ จั้กประเทศไทยดา้นภูมิศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกับชาวต่างประเทศ การตดิต่อซือ้ขาย 

การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใหข้อ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สาร เพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและ    

เพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ช ้

เกีย่วกบังานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 
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11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Office Staff 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

งานของแผนกตา่งๆ ในส านักงาน 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และ 

เพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในส านักงาน ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะที่ใช ้

เกีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงาน 

ในส านักงาน 

11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Computer Users 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรู ้

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรแ์ละการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษซึง่ใชใ้นต ารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์คูม่อื

การใชค้อมพวิเตอร ์ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับ

คอมพวิเตอร ์

11306  ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Health Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นการสาธารณสขุ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในต ารา บทความ และขอ้เขยีน การอ่าน 

การเขียน การสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู  ้ ข่าวสาร ขอ้มูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

เพื่อประโยชน์ทัง้ในดา้นการแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ การด าเนินงานของหน่วยงาน และการใหบ้ริการ

ทางดา้นสาธารณสขุ 

11307 ภาษาองักฤษส าหรบัชา่ง (6 หนว่ยกติ) 

 English for Technicians 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานชา่ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพือ่พัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในงานชา่งแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการอ่าน

คูม่อืการเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับงานประจ า ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการเกษตร 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สาร เพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพื่อพัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในการเกษตร การอา่นขอ้เขยีนหรอืบทความ

ทางดา้นการเกษตร การเขยีน การสนทนา และการแลกเปลีย่นความรู ้ข่าวสาร ขอ้มูล และความคดิเห็นเกีย่วกับ

การเกษตร 

11311 ภาษาองักฤษส าหรบัครูสอนภาษา (6 หน่วยกติ)

 English for Language Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษาเรียนรูภ้าษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้ง 

ประโยค และความหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการอา่นขอ้เขยีนภาษาองักฤษทีม่ปีระโยชน์ตอ่การเรยีนการสอน  

  ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูด้า้นภาษาศาสตรท์ีจ่ าเป็นส าหรับครูสอนภาษาองักฤษ และความรูเ้กีย่วกับหลักการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

 (เดมิรหัสชดุวชิา 22321 ปรับรหัสชดุวชิาใหม่ตามมตสิภาวชิาการครัง้ที ่23/2554 เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 

2554เริม่ใชภ้าคปลาย ปีการศกึษา 2556) 

41401 ภาษาองักฤษสาหรบันกักฎหมาย    (6 หนว่ยกติ) 

 English for Lawyers   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย  

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืต ารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบักฎหมาย  
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