
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวชิา ( 138  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา
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หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

 : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

   B.A. (English)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

   วชิาแกน บังคับ 5 ชุดวชิา

การใชภ้าษาองักฤษ

ทักษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

การอา่นภาษาองักฤษ 2

การออกเสียงภาษาองักฤษ

การเขยีนภาษาองักฤษ 2

การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสิทธผิล

ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ *

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาภาษาองักฤษ

   Bachelor of Arts Program in English

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)

   Bachelor of Arts (English)

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 9 ชุดวชิา

การอา่นภาษาองักฤษ 1

การเขยีนภาษาองักฤษ 1

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

หลักการแปล

 : ผู้เขา้ศึกษาจ าเป็นต้องมคุีณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

   1. มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มรีะบบการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย

       คอมพิวเตอร์และส่ือซีดีมลัติมเีดียเป็นส่วนใหญ่ 

   2. มคีวามรู้และสามารถใชภ้าษาไทยในการอา่นและเขยีนได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชภ้าษาไทยเป็นส่ือในการเรียนการสอน

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง

ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ภาษาองักฤษส าหรับครูสอนภาษา

ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน

ทักษะการแปลภาษาองักฤษ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

Last updated: 8-February-2019

ทักษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 5 ชุดวชิา

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)
   Bachelor of Arts (English)
 : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
   B.A. (English)

ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร

ภาษาองักฤษส าหรับครูสอนภาษา

ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

การอา่นภาษาองักฤษ 2

หลักการแปล

การออกเสียงภาษาองักฤษ

การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสิทธผิล

ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ *

การเขยีนภาษาองักฤษ 2

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 9 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

การอา่นภาษาองักฤษ 1

การเขยีนภาษาองักฤษ 1

การใชภ้าษาองักฤษ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : ผู้เขา้ศึกษาจ าเป็นต้องมคุีณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

   1. มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มรีะบบการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ย

       คอมพิวเตอร์และส่ือซีดีมลัติมเีดียเป็นส่วนใหญ่ 

   2. มคีวามรู้และสามารถใชภ้าษาไทยในการอา่นและเขยีนได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชภ้าษาไทยเป็นส่ือในการเรียนการสอน

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาภาษาองักฤษ
   Bachelor of Arts Program in English

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน

ทักษะการแปลภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์

ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร


