
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0110007 Flag :  01

แขนงวชิา

วชิาเอก  : 10614 -

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 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

10171
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14216
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14319
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14321

14421

 : 106 ภาษาองักฤษ

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

  1. ผู้สมคัรต้องมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชร้ะบบการเรียนการสอนผ่าน

     เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และส่ือซีดีมลัติมเีดียเป็นส่วนใหญ่ 

   2. ผู้สมคัรต้องมคีวามรู้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการอา่นและเขยีนได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ ใชภ้าษาไทยเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

การเขยีนภาษาองักฤษ 1 *

   บังคับ 10 ชุดวชิา

ทักษะการแปลภาษาองักฤษ *

วรรณคดีเบื้องต้น *

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

 : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)

   B.A. (English)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น *

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม *

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

   วชิาแกน 4 ชุดวชิา

การใชภ้าษาองักฤษ

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาภาษาองักฤษ

   Bachelor of Arts Program in English

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ)

   Bachelor of Arts (English)

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา

การอา่นร้อยแกว้ภาษาองักฤษ *

     และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร *

หลักการแปล *

การออกเสียงภาษาองักฤษ *

การเขยีนภาษาองักฤษ 2 *
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

วรรณคดีโลก *

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง

ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัทางด้านภาษาและเก็บคะแนนในระบบออนไลน์

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ภาษาองักฤษส าหรับครูสอนภาษา

ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน *

การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสิทธผิล *

ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ **



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0110008 Flag :  02

แขนงวชิา

วชิาเอก  : 10614 -

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

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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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา
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11302

11303

11304

11305

11306

 : 106 ภาษาองักฤษ

 : คุณสมบัตเิฉพาะ 

  1. ผู้สมคัรต้องมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ใชร้ะบบการเรียนการสอนผ่าน

     เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และส่ือซีดีมลัติมเีดียเป็นส่วนใหญ่ 

  2. ผู้สมคัรต้องมคีวามรู้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการอา่นและเขยีนได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากหลักสูตรนี้ ใชภ้าษาไทยเป็นส่ือในการเรียนการสอน 

 : วฒิุการศึกษา ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม

ภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน

ภาษาองักฤษส าหรับผู้ใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล

ภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

หลักการแปล *

ทักษะการแปลภาษาองักฤษ *

การออกเสียงภาษาองักฤษ *

วรรณคดีเบื้องต้น *

การเขยีนภาษาองักฤษ 2 *

การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสิทธผิล *

ประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ **

วรรณคดีโลก *

   วชิาแกน 4 ชุดวชิา

การใชภ้าษาองักฤษ

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร *

การเขยีนภาษาองักฤษ 1 *

การอา่นร้อยแกว้ภาษาองักฤษ *

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา

   บังคับ 10 ชุดวชิา

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น *

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม *

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาภาษาองักฤษ
   Bachelor of Arts Program in English

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

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



11307

11308

11311

11312

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ภาษาองักฤษส าหรับครูสอนภาษา

ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซียน *

Last updated: 22-March-2022

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัทางด้านภาษาและเก็บคะแนนในระบบออนไลน์

ภาษาองักฤษส าหรับชา่ง

ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร


