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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาภาษาองักฤษ 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

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 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Social and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

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 
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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) 

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 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ช ้

เกีย่วกบังานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

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 
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11307 ภาษาองักฤษส าหรบัชา่ง (6 หนว่ยกติ) 

 English for Technicians 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานชา่ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพือ่พัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 

 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) 

11312 ภาษาองักฤษส าหรบังานอาชพีในประชาคมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 English for Professions in ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานอาชพีตา่งๆ 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารในงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการศกึษาหาความรู ้แลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมในระหวา่งประชาคมอาเซยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการงานอาชพีต่างๆ การศกึษาท าความเขา้ใจวัฒนธรรม

ของชาตสิมาชกิในประชาคมอาเซยีน ขอ้มูลเกีย่วกับการท างาน การอา่นและฟังขา่ว สารคด ีบทความ สือ่อเิล็กทรอนิกส ์

การสือ่สารในงานอาชพีทีต่อ้งท างานร่วมกับชาวตา่งชาต ิ

14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง (6 หนว่ยกติ) 

 Self-study Skills for English Language Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษและทักษะการเขยีนทีจ่ าเป็น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตในการสือ่สารและคน้ควา้หาความรู ้

 3. เพือ่ใหต้ระหนักในบทบาทและความส าคญัของตวัผูเ้รยีนเองในกระบวนการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการเรยีนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนโดยทั่วไป การจัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การบรหิารเวลา 

การสรา้งแรงเสรมิและแรงจูงใจใหเ้รียนไดอ้ย่างสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบและประเมนิผลการเรียนรู ้

ของตนเอง การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีน การใชผ้ลยอ้นกลับเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนของตนเอง 

ทักษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่กลาง ทักษะการใชอ้นิเทอร์เน็ต และการคน้ควา้หาความรู ้

จากสือ่อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตา่งๆ 

14212 ไวยากรณภ์าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English Grammar in Use  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของไวยากรณ์ในการสือ่ความหมายในภาษาองักฤษ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชไ้วยากรณ์ในการสือ่สารภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชนดิของค า ลกัษณะหนา้ทีแ่ละต าแหน่งของค า ประโยค กฎเกณฑ ์การเรยีงค า 

การสรา้งประโยคและเชือ่มประโยค โดยมุ่งเนน้การพัฒนาความสามารถในการใชไ้วยากรณ์เพื่อการฟัง พูด อ่าน 

และเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 (6 หน่วยกติ)

 English Reading 1 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และฝึกฝนกลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นบทอา่นภาษาองักฤษ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้งประโยค ศพัท ์และส านวน จากการอา่นบทอา่นทีม่เีนื้อหาดา้นตา่งๆ 

 3. เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละการใชก้ลวธิกีารอ่านและโครงสรา้งประโยค ศัพท ์และส านวนกับเพื่อน

ร่วมเรยีน 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  การพัฒนาศัพทโ์ดยอาศัยบรบิท การวเิคราะหค์ า และการใชพ้จนานุกรม กลวธิกีารอ่านแบบกวาด

สายตาเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ การอ่านแบบขา้มค าเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเกีย่วกับบทอ่าน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 

การอา่นเพือ่หารายละเอยีดของบทอา่น ทกัษะการอา่นบทอา่นทีม่เีนื้อหาดา้นตา่งๆ การแลกเปลีย่นความรู ้และการ

ใชก้ลวธิกีารอา่นและโครงสรา้งประโยค ศพัท ์และส านวนกบัเพือ่นร่วมเรยีน 
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14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to English Linguistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎ ีแนวคดิภาษาศาสตรเ์บือ้งตน้เพือ่ประโยชนใ์นการสือ่สาร

ดว้ยภาษาองักฤษ  

 2. เพือ่ใหม้พีืน้ฐานความรูท้ั่วไปเกีย่วกับระบบเสยีงและระบบค า หน่วยค า และความหมายของค าศัพท ์

และ/หรอืประโยคในภาษาองักฤษ  

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้งพืน้ฐานและความหมายของค าและ/หรอืประโยคในภาษาองักฤษได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของค าหรือประโยคในภาษาอังกฤษโดยการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบตามแนวทางวทิยาศาสตร์

ระบบเสยีงและระบบค า หน่วยค า ความหมายของค า และความหลากหลายของภาษาองักฤษ 

14216 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Intercultural Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความหมายของภาษา และความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา และวัฒนธรรม 

รวมทัง้อทิธพิลของวฒันธรรมทีม่ตีอ่มมุมอง คา่นยิม และการตคีวามของบคุคล 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจ ตระหนัก และประนปีระนอมตอ่วฒันธรรมทีห่ลากหลายของชนชาตติา่งๆ  

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษสือ่สารเกีย่วกบัวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของภาษา ความส าคัญของภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อทิธิพลของ

วัฒนธรรมทีม่ตีอ่มุมมอง ความคดิ และคา่นยิมของชนชาตติา่งๆ ความแตกตา่งระหวา่งวัฒนธรรมของชนชาตติา่งๆ 

ในการตดิต่อสือ่สารทีส่อดแทรกเขา้มาในรูปของอวัจนภาษาในการสือ่สารโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 

การสือ่สารเกีย่วกบัวัฒนธรรมไทยใหช้าวตา่งชาตเิขา้ใจ เห็นคณุคา่ และปฏบิตัตินไดถ้กูตอ้งในสงัคมไทย 

14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เรยีนรูก้ลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นขอ้เขยีน เอกสาร และบทความภาษาอังกฤษ ตลอดจนแนวทาง

ในการหาความหมายจากประโยคย่อหนา้ และวธิกีารเขยีนแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษตา่งๆ  

 3. เพือ่เพิม่พูนทักษะการอา่นเพือ่เก็บขอ้มูลจากสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั การอา่นเพือ่ความรูท้ัว่ไป 

การอา่นเพือ่จดุมุง่หมายทางวชิาการ และการอา่นเพือ่ความบนัเทงิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลวิธีในการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน การเพิ่มพูนความรู เ้รื่องโครงสรา้ง ศัพท์ และส านวน

ภาษาอังกฤษ โดยใชข้อ้เขยีนทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวัน 

เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และขอ้ความโฆษณา 
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14318 หลกัการแปล (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Translation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการแปล ตลอดจนปัญหาพืน้ฐานของการแปล 

 2. เพือ่ฝึกทกัษะการแปลประโยคและขอ้เขยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวทางการแปล กระบวนการการแปล คุณภาพของงานแปล ปัญหาพื้นฐานของการแปล 

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตัง้แต่ระดับประโยคจนถงึขอ้เขยีนประเภทต่างๆ การวเิคาระห์สาเหตุของ

ขอ้ผดิพลาดในการแปลและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Translation Skills in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการแปลและงานแปลเฉพาะดา้น 

 2. เพือ่ฝึกทกัษะการแปลงานเฉพาะดา้น 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการแปลงานเฉพาะดา้น โครงสรา้งภาษา ค าศัพท ์หลักการอ่านเพื่อความเขา้ใจงาน ตน้ฉบับ

ภาษาองักฤษ การแปลทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปะ ขา่ว บทความ สารคด ี

14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ (6 หน่วยกติ)

 English Pronunciation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถฟัง ออกเสยีง และถอดเสยีงโดยใชส้ทัอกัษรในภาษาองักฤษได ้

 2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหเ์สยีงพยัญชนะ เสยีงสระ การเนน้เสยีงในระดับค าและระดับประโยค และ 

ท านองเสยีงในภาษาอังกฤษ รวมทัง้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

ทีม่ักพบอยูเ่สมอ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกเสยีงภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง   

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษ การฝึกฟังเสยีงและการออกเสยีงพยัญชนะ และเสยีงสระทีเ่กดิจากฐานกรณ์ต่างๆ 

การเปลง่เสยีงและถอดเสยีงสทัอกัษรภาษาองักฤษ การเนน้เสยีงในระดบัค าและระดบัประโยค ท านองเสยีงในระดับ

ประโยคและระดับสมัพันธสาร เสยีงในบรบิทตา่งๆ ความหลากหลายของเสยีงและปัญหาและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของคนไทยในดา้นการออกเสยีง 

14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนภาษาองักฤษระดับย่อหนา้และระดับความเรยีง 

 2. เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่จดุประสงคต์า่งๆ  

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขได ้  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้และความเรียง ทักษะการเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ และ 

การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและการปรับปรุงแกไ้ข 
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14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล (6 หนว่ยกติ) 

 Effective Presentations in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมเนือ้หาขยายงานทีต่อ้งการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถสรุปใจความเนือ้หาของงานทีม่ผีูน้ าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

 3. เพือ่ศกึษาแนวคดิ หลกัการการจัดสือ่ประกอบในการน าเสนองานทีม่ปีระสทิธผิลได ้

 4. เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้ง ศัพท ์ส านวนภาษาอังกฤษ ในการน าเสนองาน

อยา่งสัน้ในสถานการณ์ตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหฝึ้กทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนองานในทีป่ระชมุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฟังเพื่อความเขา้ใจ การสรุปเนื้อหา การเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอประเด็นหรือรายงานแบบสัน้ 

การน าเสนองาน 

14423 ประสบการณว์ชิาชพีภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน และ

แปลภาษาองักฤษสูภ่าคปฏบิตั ิ  

 2. เพือ่ใหต้ระหนักเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา วฒันธรรม และสงัคม 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรมในการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลางในการสือ่สาร 

 4. เพือ่พัฒนาทกัษะในการวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และฝึกปฏบิตัจิากการใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลอง 

 5. เพือ่ใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และนักศกึษาดว้ยกนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทักษะภาษาอังกฤษดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขยีนและ 

การแปลสูภ่าคปฏบิัต ิความสัมพันธร์ะหว่างภาษา วัฒนธรรม และสังคม การพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม 

และภาวะผูน้ า การใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลองเพื่อวเิคราะห์ตัดสนิใจและฝึกปฎบิัตกิจิกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

เพือ่ฝึกการใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้ 
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