หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Arts (English)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
: B.A. (English)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษและวิชาชีพ มีคุณธรรม ใฝรู และ
จิตสํานึกในการรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา
2. นักศึกษาสามารถประยุกตความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
3. นักศึกษามีความคิดขั้นวิเคราะห วิจารณ รูจ ักแกปญหาของตนเองและสังคม
4. นักศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต
5. นักศึกษามีอัตลักษณของชุมชนและมีพนั ธกิจในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่เกี่ยวของ และใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
136 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร มีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอ ยกวา
3 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจากกลุมวิชาตางๆ ใหครบ
30 หนวยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
1) วิชาแกน
27 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะดาน
54 หนวยกิต
วิชาเอก
54 หนวยกิต
− บังคับ
36 หนวยกิต
− เลือก
18 หนวยกิต
วิชาโท
18 หนวยกิต
− บังคับ
12 หนวยกิต
− เลือก
6 หนวยกิต
3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หนวยกิต
4) วิชาชีพ
7 หนวยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
รวม
136 หนวยกิต
17.3 การจัดการเรียนการสอน
17.3.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
บังคับ เรียน
9 หนวยกิต
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
English for Communication

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills
1500106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
เลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
1500105 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
English for Academic Purposes
2 ) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
1500104 ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
2500102 วิถีไทย
Thai Living
2500103 วีถีโลก
Global Society and Living
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Human Beings and Environment
4) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4000106 การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0)
3(3-0)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

Thinking and Decision Making
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2)
Information Technology for Life
4000109 วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
3(2-2)
Exercise Science for Health
4000110 พืชพรรณเพื่อชีวติ
3(2-2)
Plant for Life
ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจากกลุมวิชาตางๆ ใหครบ 30 หนวยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
1) วิชาแกน
27 หนวยกิต
1531107 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Linguistics
3(2-2)
1531108 ไวยากรณอังกฤษ
Introduction to Grammar
1551211 การพูดสื่อสาร 1
3(3-0)
Oral Communication 1
1551212 การพูดสื่อสาร 2
3(3-0)
Oral Communication 2
1551221 กลวิธีการอานอนุเฉท
3(3-0)
Paragraph Reading Strategies
1551231 การเขียนตามรูปแบบ
3(3-0)
Guided Writing
1552222 การอานเพื่อการตีความ
3(3-0)
Reading for Interpretation
1552402 วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Literature
1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Culture in the English Speaking World

2) วิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก
บังคับ เรียน
1531109 สัทศาสตรและสัทวิทยา 1
Phonetics and Phonology 1
1551232 การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
1532106 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ 1
Morphology and Syntax 1
1552213 การพูดสื่อสาร 3
Oral Communication 3
1553223 การอานเชิงวิเคราะห
Critical Reading
1553233 การเขียนความเรียง
Essay Writing
1553241 การเรียนภาษาดวยการแสดง
Language Learning through Drama
1553351 การแปล 1
Translation 1
1553406 วรรณคดีสําหรับเด็ก
Children’s Literature
1553407 วรรณกรรมรวมสมัย
Contemporary Literary Works
1534107
1554305

ภาษาศาสตรประยุกต
Applied Linguistics
การแปล 2
Translation 2

54 หนวยกิต
36 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)

เลือก
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตางๆตอไปนี้
18 หนวยกิต
กลุมภาษาศาสตรและวัฒนธรรม
1532105 สัทศาสตรและสัทวิทยา 2
Phonetics and Phonology 2
1532107 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ 2
Morphology and Syntax 2
1533107 อรรถศาสตร
Semantics
1533108 ภาษาศาสตรจติ วิทยาเบื้องตน
Introduction to Psycholinguistics
1533109 ภาษาศาสตรสังคมวิทยาเบื้องตน
Introduction to Sociolinguistics
1533110 วัจนปฏิบัติศาสตรเบื้องตน
Introduction to Pragmatics
1534108 การวิเคราะหสัมพันธสารเบื้องตน
Introduction to Discourse Analysis
1534109 การสอนภาษาไทยแกชาวตางชาติ
Teaching Thai to Speakers of Other Languages
1553510 ไทยศึกษา
Thai Studies
กลุมทักษะและการแปล
1553214 การนําเสนอ 1
Oral Presentation 1
1553215 การนําเสนอ 2
Oral Presentation 2
1553234 การเขียนเชิงวิชาการ 1
Academic Writing 1
1554216 การอภิปรายและการโตวาที
Discussion and Debate

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1554235
1554306
1554307
1554308
1554504

การเขียนเชิงวิชาการ 2
Academic Writing 2
การแปลวรรณกรรม
Literary Translation
การแปลงานสื่อสารมวลชน
Media Translation
การแปลงานลาม
Translation for Interpreters
การอานงานดานวัฒนธรรมและศิลปะทองถิ่น
Selected Readings in Local Art and Culture

กลุมวรรณคดี
1552403 รอยแกวภาษาอังกฤษ
Prose
1553404 รอยกรองภาษาอังกฤษ
Poetry
1553405 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
Short Stories
1553410 วรรณกรรมเอเชีย
Asian Literature
1554406 เทวตํานานและคติชนวิทยา
Mythology and Folklore
1554408 นวนิยายสมัยใหม
Modern Novels
1554409 นวนิยายและสังคม
Novels and Society
1554411 วรรณกรรมสตรี
Feminism and Feminist Literature
1554412 ละครกอนยุคศตวรรษที่ 20
Drama before 20th Century

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1554413

ละครสมัยใหม
Modern Drama
กลุมภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551616 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 1
English for Hotel Staff 1
1552627 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
1552628 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 2
English for Hotel Staff 2
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 1
English for the Tourism Industry 1
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 2
English for the Tourism Industry 2
1552631 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
English for International Business
1552632
1553611
1553612
1553613
1553614
1554604

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
English for Marketing 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
English for Marketing 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
English for Public Relations
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 1
English for Secretary 1
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 2
English for Secretary 2
การจัดการเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Management

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1554605

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
English for Mass Media

3(3-0)

กลุมโครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
1554906
1554907
1554908

การศึกษาเอกเทศ
Independent Study
การศึกษาในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Study Visit in English Speaking Countries
การฝกอบรมตางประเทศ
Overseas Training

วิชาโท
บังคับ
1531108

วิชาโทภาษาอังกฤษ
เรียน
ไวยากรณอังกฤษ
Introduction to Grammar

1551211

การพูดสื่อสาร 1
Oral Communication 1
กลวิธีการอานอนุเฉท
Paragraph Reading Strategies
การเขียนตามรูปแบบ
Guided Writing

1551221
1551231
เลือก
1531109
1551212
1551232

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
สัทศาสตรและสัทวิทยา 1
Phonetics and Phonology 1
การพูดสื่อสาร 2
Oral Communication 2
การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing

3(2-2)
3(250)
3(250)
18 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1552222
1553509

การอานเพื่อการตีความ
Reading for Interpretation
วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Culture in the English Speaking World

3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เลือก
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
3561101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Small and Medium Enterprise Management
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics
4) วิชาชีพ
1554802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
Professional Skills for Internship
1554805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
Internship for English Majors

3(3-0)
3(3-0)

12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
7 หนวยกิต
2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้

17.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
1531107
1531108
1551211

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Introduction to Linguistics
Introduction to Grammar
Oral Communication 1
รวม

ปที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
1531109
1551212
1551221
xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Phonetics and Phonology 1
Oral Communication 2
Paragraph Reading Strategies
รายวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
18 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
1532106
1551231
1552222
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
xxxxxxx
1552213
1552402
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
20 หนวยกิต

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Morphology and Syntax 1
Guided Writing
Reading for Interpretation
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
Oral Communication 3
Introduction to Literature
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเลือกเสรี

ปที่ 3
รหัสวิชา
1551232
1553223
1553241
1553509
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

Paragraph Writing
Critical Reading
Language Learning through Drama
Culture in the English Speaking World
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รวม

ปที่ 3
รหัสวิชา
1534107
1553351
1553406
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

Applied Linguistics
Translation 1
Children’s Literature
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 4
รหัสวิชา
1554305
1553233
1553407
1554802
xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

Translation 2
Essay Writing
Contemporary Literary Works
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเอกเลือก
รวม

ปที่ 4
รหัสวิชา
1554805

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3 หนวยกิต
14 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัต)ิ
5(450)
5 หนวยกิต

17.5 คําอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

30 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิด
เห็นในเรื่องตางๆ เชน ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ฯลฯ
ไดรับทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานขั้นสูงขึ้น เชน การอานเพื่อหา
หัวขอเรื่อง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดใหสามารถเขียนสรุปความ
เพื่อรายงานขอความที่อานและใหมีทกั ษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูลสิ่งพิมพและอีเล็กทรอนิกส ทั้งนี้โดยเนนทักษะการ
อาน การเขียนและการสืบคน

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวติ การดํารงชีวติ ในสังคมปจจุบัน
และโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลัก
ศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญหา ชีวิตและสังคม การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ

1500105

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information and Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนและรวบรวมสารสนเทศ
ดวยระบบมือ และระบบคอมพิวเตอรจากฐานขอมูลตาง ๆ ตลอดจนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ในรูปแบบของบทนิพนธที่เปนมาตรฐาน

รหัสวิชา
1500106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร ศึกษาสภาพปญหา
และแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาในชีวิตประจําวัน หลักการใชคํา สํานวน การผูก
ประโยค ระดับภาษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและสงสารโดยเนนการฟง
การดู การอานจับใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห วินจิ สาร วิจารณและประเมินคา
ฝกทักษะการคิดรวบรวมความรู ความคิด ประสบการณจากการฟง การดูและการอาน
แลวนํามาเรียบเรียงเพื่อแสดงออกดวยการพูด การเขียนอยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค

1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยบูรณาการทักษะดานการฟง การพูด
การอาน และการเขียน เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
ในบริบทที่หลากหลายและพูดอยางเหมาะสม

1500109

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาของผูเรียน เนนความรูเรื่อง
โครงสรางและคําศัพทที่เกีย่ วของกับสาขาวิชานั้น รวมทัง้ ใหผูเรียนสามารถใชภาษา
ที่ไดเรียนในการนําเสนอโครงงาน

1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการโดยทัว่ ไปที่เกีย่ วของ
กับสาขาของผูเรียน เนนการใชความรูเกีย่ วกับโครงสรางทางภาษา การอาน การเขียน
และการนําเสนอโครงงาน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ

2000102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของ
สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทาง การ
ไดยนิ (The Art of Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู
ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะทางการแสดง
(Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก (1) ระดับการรําลึก
(Recognition) (2) ผานขั้นตอนความคุนเคย (Acquaintance) และ (3) นําเขาสูขั้นความ
ซาบซึ้ง (Appreciation) เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
(Aesthetic Appreciation)

2500101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0)
Human Behavior and Self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข

2500102

วิถีไทย
3(3-0)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้ง
ในเมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางการขจัด
ปญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงสรางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ

2500103

วิถีโลก
3(3-0)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของ
ประเทศไทยเพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

2500104

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Human Beings and Environment
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดย
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม การบํารุงรักษา
และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

4000105

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0)
Science for Quality of Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอ
มนุษย สภาพแวดลอม สังคม กรเมือง และวัฒนธรรม

รหัสวิชา
4000106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการแสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสนและการประยุกตใช
ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2 -2)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวติ และ
สังคม การใชเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลขอมูล การจัดการและ
การใชขอมูล การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต เพื่อการสืบคนขอมูล การ
แสวงหาความรูจากฐานขอมูลและแหลงขอมูลตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
หรือสื่อชนิดตางๆ ใหเห็นประโยชนสําหรับการศึกษาคนควา การทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน และการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ การเคารพสิทธิและ
ทรัพยสินทางปญญา

4000109

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2)
Exercise Science for Health
ศึกษาองคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดสุขภาวะที่เกีย่ วกับสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการ
ออกกําลังกาย ที่สงผลตอสุขภาวะที่ดี การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายดวย
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวตาง ๆ โภชนาการและพลังงานที่ใช
ในการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ตามวัย เพศ การทดสอบ สมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ และการประเมินผล ขอระวังและหลีกเลีย่ งที่จะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ออกกําลังกาย รวมทั้งการบริโภคอาหาร ฝกปฏิบัติตามโปรแกรมการฝกเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมทางสุขภาพที่สงผลตอสุขภาวะที่สมดุล ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
ศีลธรรม

4000110

พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plant for Life

3(2-2)

เรียนรูคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิตและการจัดการทรัพยากรตางๆ ตาม
แนวทางโครงการอณุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1531107

ภาษาศาสตรเบื้องตน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
3(3-0)

Introduction to Linguistics
Students learn the characteristics of language and descriptive linguistics:
phonetics, phonology, morphology, syntax and pragmatics. Students receive
grounding in interdisciplinary fields like sociolinguistics, psycholinguistics and
applied linguistics.
1531108

ไวยากรณอังกฤษ
3(2-2)
Introduction to Grammar
This course introduces the fundamental features of English grammar with
special attention to syntactic accuracy. Written and spoken exercises emphasize the
accurate use of grammar in a communicative context.

1531109

สัทศาสตรและสัทวิทยา 1
3(3-0)
Phonetics and Phonology 1
This course introduces basic principles of phonetics and phonetic
terminology. Emphasis is on the identification and production of English speech
sounds. Phonological theories and analysis are introduced with attention to nonsegmental features.

รหัสวิชา
1532105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
สัทศาสตรและสัทวิทยา 2
3(3-0)
Phonetics and Phonology 2
This is a continuation of the course Phonetics and Phonology 1 with more
phonological theories and analysis using texts of increasing difficulty. Phonetic and
phonological process of connected speech in English and accents of English are
included.

1532106

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ 1
3(3-0)
Morphology and Syntax 1
This course introduces the study of the internal structure of words. Topics
include the different ways words are formed and how words are used in sentences.
The analysis of sentences using traditional and structural linguistic theories is
presented.

1532107

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ 2
3(3-0)
Morphology and Syntax 2
This course extends and refines both theoretical and practical aspects of the
generative-transformational syntax to account for various types of English sentences.
It also analyzes the ways in which word combinations and word order affect
communication.

1533107

อรรถศาสตร
3(3-0)
Semantics
This course examines the meaning of language as a linguistic phenomenon at
the level of word and sentence. Topics include the scope of semantics: naming,
concepts, sense and reference. It also examines lexical semantics: logic, hyponymy,
antonymy, polysemy, and components.

รหัสวิชา
1533108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
ภาษาศาสตรจติ วิทยาเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Psycholinguistics
This course introduces psycholinguistics with special emphasis on language
acquisition and second language teaching and learning. Neurological and sociological
factors in language acquisition, as well as causes and rehabilitation of speech
disorders are included.

1533109

ภาษาศาสตรสังคมวิทยาเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Sociolinguistics
This course is an introduction to the basic concepts of language in its social
contexts. The main focus is on the influence of social factors like gender, age, social
class, occupation and speech style on variation and change.

1533110

วัจนปฏิบัติศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Pragmatics
This course introduces fundamental concepts of pragmatics necessary to
understand how, when, and where words and phrases are used by communicators in
particular cultural and social contexts to accomplish the purpose of communication.
Emphasis is on the ways in which functions, variations, interaction skills and cultural
framework affect meaning.

1534107

ภาษาศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Linguistics
This course explores the fields of applied linguistics with an introduction to
the application of linguistics to the fields of translation, lexicography, dialectology,
computational linguistics and speech disorder communication. Emphasis is on how
linguistic sub-fields can be applied to the study or the teaching of English.

รหัสวิชา
1534108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การวิเคราะหสัมพันธสารเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Discourse Analysis
This course provides a general overview of the way in which sentences are
combined in longer linguistic unit such as conversational exchanges, lectures and TV
news reports. Elements included in the study of discourse are discussed such as
discourse markers, coherence, relation of cohesion, pronoun interpretation,
pragmatics, speech act and turn-taking. Emphasis is on the analysis of examples of
both spoken and written discourse.

1534109

การสอนภาษาไทยแกชาวตางชาติ
3(2-2)
Teaching Thai to Speakers of Other Languages
This course is designed for students to gain a basic qualification in teaching
Thai to speakers of other languages. A wide variety of teaching techniques and
strategies is covered.

1551211

การพูดสื่อสาร 1
3(3-0)
Oral Communication 1
Students practice listening and speaking skills for everyday spoken discourse
through a variety of functional situations. Formal and informal registers are included.

1551212

การพูดสื่อสาร 2

3(3-0)

Oral Communication 2
Students practice listening and speaking skills for communicative purposes
through a variety of extended spoken discourse in academic and job related situations.
Listening strategies include listening for gist, main idea and note-taking.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ

1551221

กลวิธีการอานอนุเฉท
3(3-0)
Paragraph Reading Strategies
Students practice reading at the paragraph level from various sources with an
emphasis on reading strategies to improve reading speed and comprehension.

1551231

การเขียนตามรูปแบบ
3(3-0)
Guided Writing
This introductory writing course focuses on the production of practical forms
of communicative language. The emphasis is on the basic stylistic features of a
variety of written forms such as business letters, postcards, publicity posters, and so
forth. Grammar is studied within the context of the written form to which it
corresponds.

1551232

การเขียนอนุเฉท
3(3-0)
Paragraph Writing
This intermediate writing course examines the structural features of formal
paragraph writing with special attention to the need for clarity, organization and
coherence in the construction of paragraphs.

1551615

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
An introductory course provides basic knowledge and skills of business
concentrating on office and inter-office communication. A variety of business
terminology and expressions are introduced through related topics: job applications,
business management, office organization, staff and duty, social contact, making
arrangements and appointments, telephoning, and business correspondence within the
office and between organizations.

รหัสวิชา
1551616

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 1
3(3-0)
English for Hotel Staff 1
This course provides students with the vocabulary and expressions required
in hotel business areas with an emphasis on communication with hotel guests and
other English-speaking staff members, including situations in which employees are
most likely to come into contact with speakers of English.

1552213

การพูดสื่อสาร 3
3(3-0)
Oral Communication 3
Students practice listening and speaking skills on selected topics through
discussion, debate and presentation. Listening materials include authentic texts.
Emphasis is placed on using English to convey local culture and knowledge to
speakers of English.

1552222

การอานเพื่อการตีความ
3(3-0)
Reading for Interpretation
Students practice reading extended texts both from academic and nonacademic sources. Special attention is given to differentiating fact from opinion,
recognizing discourse markers, identifying the author's purpose, detecting implied
meaning and understanding figurative language.

1552402

วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Literature
Students are introduced to the reading of literary texts. Basic concepts and
terminology used in fiction, poetry and drama are discussed through readings of
selected literary works.

รหัสวิชา
1552403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
รอยแกวภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Prose
Students study elements of fiction and examine prose through reading,
discussing and analyzing selected speeches, essays, biographies, novels, short stories
and plays.

1552627

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0)
Business English 2
This course is a continuation of Business English 1. Domestic and
international business related topics and fields will be explored and dealt with:
company reports, product descriptions, marketing, banking, tourism and hotel, importexport, shipping business articles, correspondence, negotiation, and presentation, etc.

1552628

ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 2
3(3-0)
English for Hotel Staff 2
This continuation of English for Hotel Staff 1 emphasizes advanced English
used in various departments of the hotel. Students practice English in various
situations in hotel business face to face, on the telephone, and on-line. Business
correspondence dealing with hotel business is integrated.

1552629

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 1
3(3-0)
English for the Tourism Industry 1
This course gives the students an overview of the tourism industry locally,
nationally and internationally and focuses on the vocabulary and expressions needed
in the tourism industry.

รหัสวิชา
1552630

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 2
3(3-0)
English for the Tourism Industry 2
Students examine the behavior, vocabulary, expressions, key concepts,
trends, and issues related to tourism industry. The focus is placed on local tourist
attractions and cultural activities. Field trips to various famous tour sites are required.

1552631

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0)
English for International Business
This is an exploration of the use and application of English in modern
business settings and in international trade, utilizing computers as a resource in both
electronic commerce and information gathering with the newest technologies,
including web based activities and teleconferencing.

1552632

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
3(3-0)
English for Marketing 1
This course gives students an overview of basic marketing terminology and
expressions covering such topics as marketing, marketing mix, product, place, price,
promotion, marketing targets, channels of distribution, and physical distribution.

1553214

การนําเสนอ 1
3(3-0)
Oral Presentation 1
This course introduces effective presentation components and techniques
including the use of posture, eye contact, gesture and voice inflection. Students make
presentations on selected topics.

รหัสวิชา
1553215

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การนําเสนอ 2
3(3-0)
Oral Presentation 2
Students learn more advanced techniques for presentation and create rapport
and deal with the audience and audience questions. Students deliver a variety of
presentations within academic, social and business contexts.

1553223

การอานเชิงวิเคราะห

3(3-0)

Critical Reading
Students read a variety of texts including newspaper articles, advertisements,
editorials, and critical reviews to determine and make comments on the opinions and
attitudes of the writer.
1553233

การเขียนความเรียง
3(3-0)
Essay Writing
This course examines the structural, stylistic and rhetorical features of the
essay with special attention to the organization of ideas, discourse features, and the
logical progression of thought. Outlining, note taking, summary writing and
paraphrasing are included.

1553234

การเขียนเชิงวิชาการ 1
3(3-0)
Academic Writing 1
This course introduces basic academic writing techniques, preparation and
presentation of individual survey reports.

รหัสวิชา
1553241

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การเรียนภาษาดวยการแสดง
3(3-0)
Language Learning through Drama
Students practice English to produce strong public speaking performances.
Proper intonation, rhythmic patterns and fine control of voice are developed through
drama activities.

1553351

การแปล 1
3(3-0)
Translation 1
This course introduces the fundamental principles of translation focusing on
the basic techniques of translation from English into Thai and Thai into English from
the level of sentences to short passages.

1553404

รอยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Poetry
Students study different types of poetry concentrating on content and form.
Elements of poetry are provided as tools for analysis and criticism.

1553405

เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Short Stories
This course is an analytical and critical study of English language short
stories focusing on the elements of fiction: plot, characterization, setting, point of
view, irony and theme.

1553406

วรรณคดีสําหรับเด็ก

3(3-0)

Children’s Literature
This course examines different aspects of verbal and non-verbal literature: its
types, elements and values. Book evaluation for appropriate use with children of
different age is included.

รหัสวิชา
1553407

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
วรรณกรรมรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary Literary Works
Students learn significant modern English language literary works and those
from various languages translated into English to comprehend their literary styles, the
social and cultural concepts reflected in those works, and to develop analytical and
critical reading skills.

1553410

วรรณกรรมเอเชีย

3(3-0)

Asian Literature
Students read analytically and critically selected literary works written in or
translated into English by remarkable Asian writers, including local writers to get a
deeper and broader views of Asian cultures reflected in those works and to
consolidate their reading skills.
1553509

วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Culture in the English-Speaking World
Students examine the background culture of English-speaking countries and
their own cultural stereotypes to gain understanding of the similarities and differences
between their own culture and that of English-speaking countries. Students will also
learn to solve problems in cross-cultural communication through intercultural
tolerance and awareness.

1553510

ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
The course examines Thai geography, history, culture, tradition, religion and
beliefs, arts, politics, education and economy with emphasis on the unique
characteristics of the Thai cultural heritage. Current events and relevant local
knowledge are also explored.

รหัสวิชา
1553611

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
3(3-0)
English for Marketing 2
The course builds on the fundamental concepts and vocabulary from English
for Marketing1 focusing on marketing in the context of the global economy. Excerpts
from various authentic marketing sources are used. A construction of a simplified
marketing plan integrated from Marketing 1 and 2 is encouraged.

1553612

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3-0)
English for Public Relations
Students use English in various forms and situations of public relations such
as campaign and program planning, writing, editing, developing press and media
materials, giving interviews, and discussing ethical issues.

1553613

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 1
3(3-0)
English for Secretary 1
This course provides students with basic vocabulary and expressions used in
the secretarial functions of receiving and transmitting messages, either in personal
communication or by telephone, fax, and email. In particular, students will focus on
the writing of business letters, note-taking, and dictation skills.

1553614

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 2
3(3-0)
English for Secretary 2
This course is a continuation of English for Secretary 1 and provides a survey
of practical secretarial skills. Students learn to use Microsoft Office to an advanced
level to create letters, memos, reports, spreadsheets, agendas, meeting minutes, etc.
Excel is also be used to create a customer database. Students will also learn how to
use email to send Word and Excel attachments.

รหัสวิชา
1554216

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การอภิปรายและการโตวาที
3(3-0)
Discussion and Debate
This course develops advanced public speaking for future professional
activities as well as for everyday life. Students study the necessary skills for their oral
expression in both prepared and impromptu situations.

1554235

การเขียนเชิงวิชาการ 2
3(3-0)
Academic Writing 2
This course is a continuation of Academic Writing 1, with an emphasis on
preparation and presentation of individual research papers.

1554305

การแปล 2
3(3-0)
Translation 2
This course is a continuation of Translation 1. Students practice translating
more complicated texts from English into Thai and from Thai into English. Materials
for translation are selected from various sources, in particular, about local art and
culture.

1554306

การแปลวรรณกรรม
3(3-0)
Literary Translation
This course aims at the translation of literary works both in Thai and English
with an emphasis on local literary works. The value of conveying Thai culture
through literature is discussed.

รหัสวิชา
1554307

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การแปลงานสื่อสารมวลชน
3(3-0)
Media Translation
This course focuses on translation through various types of media found in
the current social environment including newspapers, journals, radios, TV, etc.
Student will learn to translate both from English to Thai and from Thai to English.
The subject-matter deals with various fields, depending on the needs of the students.

1554308

การแปลงานลาม
3(3-0)
Translation for Interpreters
This course emphasizes professional translation for a future career. Both
written and spoken translations are explored along with practice in simultaneous
translation.

1554406

เทวตํานานและคติชนวิทยา
3(3-0)
Mythology and Folklore
Students survey the myths and folklore in western literature focusing on
classical mythology and biblical background.

1554408

นวนิยายสมัยใหม
3(3-0)
Modern Novels
Students study British and American novels from 1900 to the present. The
major elements of a novel - plot and setting, narrator and point of view, characters and
characterization, style, structure and theme - are provided as tools for the novel
analysis and criticism.

รหัสวิชา
1554409

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
นวนิยายและสังคม
3(3-0)
Novels and Society
Realistic novels are studied analytically to extract their view of society.
Background studies of the authors and their time period are used to understand the
influences behind the selected works.

1554411

วรรณกรรมสตรี
3(3-0)
Feminism and Feminist Literature
Students examine selected works by female authors from various cultures to
comprehend attitudes to women’s roles and social status as well as the author’s
responses to those concepts. Literary criticism is included.

1554412

ละครกอนยุคศตวรรษที่ 20
3(3-0)
Drama before 20th Century
Students read plays of various styles and periods up to the 1900, with a focus
on how dramatic effects are achieved on stage.

1554413

ละครสมัยใหม
3(3-0)
Modern Drama
This course exposes students to selected modern plays written by British and
American playwrights.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

1554504

การอานงานดานวัฒนธรรมและศิลปะทองถิ่น

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
3(3-0)

Selected Readings in Local Art and Culture
Students examine texts on cultural topics of national and regional interest
such as history, language, arts, etiquette and sports. Local wisdom will be highlighted.
Emphasis is on the informative and promotional functions of language as expressed
by vocabulary, idioms, and the expressions used in the issues being studied. Speaking
and writing skills will be consolidated.
1554604

การจัดการเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0)
Cross-cultural Management
The course is designed to build up student awareness in cross-cultural issues
and to apply this awareness in the workplace. The course looks at the implications of
culture on organizational design, managerial approaches and interaction with
managers and employers in terms of communication, negotiation, decision making
and conflict management.

1554605

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3(3-0)
English for Mass Media
This course examines all facets of English used in mass media in many
different situations. Topics include the types and objectives of mass media,
censorship, fairness and bias, and the principles and styles of printed media such as
brochures and catalogues. Development of mass media products on current issues and
of local interest is encouraged.

รหัสวิชา
1554802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90)
Professional Skills for Internship
This course aims at providing essential skills for English majors in the
government and private sectors in businesses such as tour agencies, hotels or
companies. The course provides background knowledge on each sector and includes
the ways in which students can develop life and job skills to improve their
employability.

1554805

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
5(450)
Internship for English Majors
This course requires practice in using English in real-life situations in
the government and private sectors in businesses such as tour agencies, hotels or
companies inside or outside Thailand. Students learn how to work and deal with all
kinds of people and are given the chance to reflect and focus on future career paths.

1554906

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2)
Independent Study
Basic research skills are introduced to class. Students are required to conduct
and present independent research projects on any interesting topics under the
supervisor’s guidance. The course will encourage students to draw on their knowledge
and skills acquired from previous courses studied.

1554907

การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
3(250)
Study Visit in English Speaking Countries
This course allows students to attend both formal and informal classes as well
as cultural activities in an English-speaking country to gain direct experience in
language and culture.

รหัสวิชา
1554908

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การฝกอบรมตางประเทศ
3(250)
Overseas Training
This course allows students to be exposed to a more integrative working
experience in an English-speaking country where they can apply their language and
cultural knowledge.

3561101

องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ
ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการ
วางแผนการจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง
ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว

3561204

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพืน้ ฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบทีใ่ ช
ในการประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล
การบริหารสํานักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ตาง ๆ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจตลอดจนศึกษาปญหาที่เกีย่ วของในการดําเนินธุรกิจตลอดจน
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3562402

การบริหารทรัพยากรมนุษย

3(3-0)

Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฏีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย
หนาที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

รหัสวิชา
3563115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั )ิ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0)
Small and Medium Enterprise Management
ศึกษาถึงรูปแบบของการเปนเจาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดทํา
แผนธุรกิจ การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดแก การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล สาเหตุที่ทําให ธุ ร กิ จ
ล ม เหลวและประสบสําเร็จ แนวทางการแกไขเพื่อใหธุรกิจ สามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3591105

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3(3-0)

การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ
การจัดหาและการใชทรัพยากร การบริโภค การผลิตตนทุนการผลิต ตลาด สถาบัน
การเงิน การภาษีอากร การออมการลงทุน การคาระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ
ป ญ หาเศรษฐกิ จ และแนวทาง แกไขปญหา

