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หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2555 

************************ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คณะ   :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่  1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
 

1. ชื่อหลกัสตูร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in English 
 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 

:  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (English) 

:  B.A. (English) 
 

3. วิชาเอก  :  ไม่ม ี
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญทักษะภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและ

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับ อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้ง

ด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.3 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆรวมทั้งสามารถส่ือสาร

ข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

5. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

6.1  นักภาษาศาสตร์ 

6.2 เลขานุการ 

6.3 ล่าม 

6.4 นักแปล 

6.5 นักเขียน 

6.6 บรรณาธิการ 

6.7 บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน 

6.8 งานด้านส่ือสารมวลชนการประชาสัมพันธ์ การหนังสือพิมพ์และส่ือสิ่งพิมพ์  

6.9 เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชนธุรกิจการส่งออกและนําเข้า 

6.10 ครู อาจารย์ (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ิมเติมหลังสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ) 
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7. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

7.1 หลกัสตูร 

7.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

7.1.2 โครงสร้างหลักสตูร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน      12 หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก (แบบเอก-โท)  ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

เอกบังคับ     42 หน่วยกิต 

เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

2.3) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

7.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา     6 หน่วยกิต 

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GETH111 Thai for Communication 

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

GEEN118 Foundation English   

1.2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ศท.ปช.120 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 

GEPY120 Contemplative Education 

ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEPS123 Human Behavior and Self Development 
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ศท.สท.124 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 

GEAE124 Aesthetic of Life 

ศท.สท.128 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 

GEIS128 Using Modern Library 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ศท.สว.132 วิถีไทย        3(3-0-6) 

GESO132 Thai Living 

ศท.สว.133 วิถีโลก        3(3-0-6) 

GESO133 Global Living 

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 

GELW135 Law for Living    

ศท.สว.138 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 

GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region 

1.4)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

ศท.วท.141 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

GESC141 Science for Quality of Life 

ศท.วล.142 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 

GEES142 Life and Environment 

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GEHE146 Mental Health in Daily Life     

ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 

GECO147 Information Technology for Life  

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  ไม่น้อยกว่า    3      หน่วยกิต 

ศท.พล.151 กายบริหาร       1(0-2-2) 

GEPE151 Physical Exercises      

ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ      1(0-2-2) 

GEPE152 Rhythmic Activities  

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวิต       2(1-2-3) 

GEHL155 Health for Life 

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

GEHO158 Home Economics in Daily Life  
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2)หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน      12 หน่วยกิต 

มส.ภอ.011 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 

ENG011  English for Life  

มส.ภท.011 ภาษาไทยเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

THA119  Thai for Life  

มส.สว.011 ทักษะชีวิต       3(3-0-6) 

SOC011  Life Skills  

มส.สว.012 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 

SOC012 Personality Development 

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ    42 หน่วยกิต 

มส.ภอ.111  การฟังและการพูด 1      3(2-2-5) 

ENG111  Listening and Speaking 1  

มส.ภอ.112  การฟังและการพูด 2      3(2-2-5) 

ENG112  Listening and Speaking 2  

มส.ภอ.215  การฟังและการพูด3      3(2-2-5) 

ENG215 Listening and Speaking 3  

มส.ภอ.113  กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6) 

ENG113  Paragraph Reading Strategies 

มส.ภอ.115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1    3(3-0-6) 

ENG115  Forms and Usage in Modern English 1 

มส.ภอ.116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2    3(3-0-6) 

ENG116  Forms and Usage in Modern English 2 

มส.ภอ.214  รูปแบบการเขียนอนุเฉท      3(2-2-5) 

ENG214  Formal Paragraph Writing  

มส.ภอ.321  การแปล 1       3(2-2-5) 

ENG321 Translation 1  

มส.ภอ.332 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6) 

ENG332 Introduction to Literature 
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มส.ภอ.341  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 3(3-0-6) 

ENG341  Socio-cultural Background of English Speaking Countries 

มส.ภอ.416 การย่อความและถอดความ     3(2-2-5) 

ENG416  Summarizing and Paraphrasing 

มส.ภศ.151 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

LING151 Introduction to Linguistics 

มส.ภศ.152 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

LING152 English Phonetics and Phonology 

มส.ภศ.253  วากยสัมพันธ์ 1       3(3-0-6) 

LING253 Syntax 1 

2.2.2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

มส.ภอ.216  การฟังและการพูด 4      3(2-2-5) 

ENG216 Listening and Speaking 4  

มส.ภอ.217  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน     3(3-0-6) 

ENG217  Public Speaking in English  

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 

ENG161  Business English 1  

มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 

ENG162 Business English 2  

มส.ภอ.172 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1     3(3-0-6) 

ENG172  English for Hotels 1 

มส.ภอ.173  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2     3(3-0-6) 

ENG173  English for Hotels 2  

มส.ภอ.174 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1    3(3-0-6) 

ENG174  English for Tourism 1  

มส.ภอ.175 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2    3(3-0-6) 

ENG175  English for Tourism 2 

มส.ภอ.377 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1  3(3-0-6) 

ENG377 English for Tourism and the Hotel Business 1    

มส.ภอ.369 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1  3(3-0-6) 

ENG369 English for the Secretary and Office Management 1 
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มส.ภอ.313  ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1     3(3-0-6) 

ENG313 Mass Media English 1  

มส.ภอ.316 การอ่านเพ่ือความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ   3(3-0-6) 

ENG316 Reading for Opinion and Attitudes 

มส.ภอ.317  การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

ENG317  English Discussion and Debate  

มส.ภอ.354 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ    3(3-0-6) 

ENG354 English in Academic Situations 

มส.ภอ.322  การแปล 2        3(3-0-6) 

ENG322 Translation 2  

มส.ภอ.335 วรรณคดีอเมริกัน 1      3(3-0-6) 

ENG335 American Literature 1 

มส.ภอ.337 วรรณคดีอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

ENG337 English Literature 1 

มส.ภอ.339 นวนิยายและสังคม      3(3-0-6) 

ENG339 The Novel and Society 

มส.ภอ.431 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

ENG431  Prose Selections 

มส.ภอ.432 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

ENG432 Poetry Selections 

มส.ภอ.491  การศึกษาอิสระ       3(2-2-5) 

ENG491  Independent Study 

มส.ภศ.354 วากยสัมพันธ์ 2       3(3-0-6) 

LING354  Syntax 2 

มส.ภศ.457 ภาษาศาสตร์ประยุกต์      3(3-0-6) 

LING457  Applied Linguistics 

2.3) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดให้เรียน

ตามจํานวนหน่วยกิตที่สาขานั้นๆ กําหนด 
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* วิชาโทภาษาอังกฤษ   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

บังคับ     6 หน่วยกิต 

มส.ภอ.111  การฟังและการพูด1      3(2-2-5) 

ENG111  Listening and Speaking 1  

มส.ภอ.112  การฟังและการพูด2      3(2-2-5) 

ENG112  Listening and Speaking 2 

เลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

มส.ภอ.215  การฟังและการพูด3      3(2-2-5) 

ENG215 Listening and Speaking 3 

มส.ภอ.216  การฟังและการพูด4      3(2-2-5) 

ENG216 Listening and Speaking 4 

มส.ภอ.115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1     3(3-0-6) 

ENG115  Forms and Usage in Modern English 1  

มส.ภอ.116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2    3(3-0-6) 

ENG116  Forms and Usage in Modern English 2 

มส.ภอ.321  การแปล 1       3(2-2-5) 

ENG321 Translation 1  

มส.ภศ.253  วากยสัมพันธ์ 1       3(3-0-6) 

LING253 Syntax 1 

* หมายเหต ุสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรียน 

2.4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7    หน่วยกิต 

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้ 

2.4.1 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

มส.ภอ.485 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3   2(90) 

ENG485 Preparation for Professional Experience in English 3 

มส.ภอ.486 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3    5(450) 

ENG486 Field Professional Experience in English 3 

2.4.2 แผนสหกิจศึกษา 

มส.ภอ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ     1(45) 

ENG498 Co-operative Education Preparation in English 
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มส.ภอ.499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ      6(--) 

ENG499 Co-operative Education in English 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่

เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรนี้ 

 

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

ศท.ภท.111 

GETH111 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

Thai for Communication 

3 3 0 6

ศท.สท.128 

GEIS128 

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 

Using Modern Library 

3 3 0 6

ศท.ภอ.118 

GEEN118 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Foundation English  

3 3 0 6

มส.สว.011 

SOC011 

ทักษะชีวิต 

Life Skills 

3 3 0 6

มส.ภอ.111 

ENG111  

การฟังและการพูด 1 

Listening and Speaking 1 

3 2 2 5

มส.ภอ.115 

ENG115 

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1

Forms and Usage in Modern English 1 

3 3 0 6

มส.ภศ.151 

LING151 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Linguistics 

3 3 0 6

รวม 21 21 2 41 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =64 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

ศท.คพ.147 

GECO147 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Information Technology for Life 

3

 

3 0 6

ศท.พล.152 

GEPE152 

กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1 0 2 0

ศท.วท.155 

GEHL155 

สุขภาพเพื่อชีวิต 

Health fot Life 

2 1 2 3

ศท.วส.146 

GEHE146 

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน

Mental Health in Daily Life 

3

 

3 0 6

มส.ภอ.112 

ENG112 

การฟังและการพูด 2 

Listening and Speaking 2 

3 2 2 5

มส.ภอ.116 

ENG116 

รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 

Forms and Usage in Modern English 2 

3 3 0 6

มส.ภอ.113 

ENG113 

กลวิธีการอ่านอนุเฉท 

Paragraph Reading Strategies 

3 3 0 6

มส.ภศ.152 

LING152 

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ

English Phonetics and Phonology 

3 2 2 5

รวม 21 17 8 37 

ช่ัวโมง/สัปดาห์=62 



- 11 - 

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

ศท.นศ.13 

GELW135 

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต

Law for Living 

3

 

3 0 6

ศท.ปช.120 

GEPY120 

จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 

3 3 0 6

ศท.สว.133 

GESO133 

วิถีโลก 

Global Living 

3 3 0 6

มส.ภอ.011 

ENG011 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 

English for Life 

3 3 0 6

มส.ภอ.215 

ENG215 

การฟังการพูด 3  

Listening and Speaking 3 

3 2 2 5

มส.ภศ.253 

LING253 

วากยสัมพันธ์ 1 

Syntax 1 

3 3 0 6

xxxx วิชาโท (1) 3 - - -

รวม 21 ≥ 17 ≥ 2 ≥ 35 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 54 

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

มส.ภท.011  

THAI011 

ภาษาไทยเพื่อชีวิต 

Thai for Life 

3 3 0 6

ศท.สท.124 

GEAE124 

สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 

3 3 0 6

มส.ภอ.214 

ENG214 

รูปแบบการเขียนอนุเฉท

Formal Paragraph Writing 

3 2 2 5

มส.ภอ.216 

ENG216 

การฟังและการพูด 4 

Listening and Speaking 4 

3 2 2 5

ENGxxx วิชาเอกเลือก (1) 3 - - -

ENGxxx วิชาเอกเลือก (2) 3 - - -

xxxx วิชาโท (2) 3 - - -

รวม 21 ≥ 10 ≥ 4 ≥ 22 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 36 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที ่3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

มส.ภอ.321  

ENG321 

การแปล 1  

Translation 1 

3 2 2 5

มส.ภอ.332 

ENG332 

วรรณคดีเบ้ืองต้น 

Introduction to Literature 

3 3 0 6

ENGxxx วิชาเอกเลือก (3) 3 - - -

ENGxxx วิชาเอกเลือก (4) 3 - - -

ENGxxx วิชาเอกเลือก (5) 3 - - -

xxxx วิชาโท (3) 3 - - -

รวม 18 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =ไม่น้อยกว่า 18 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปีที่  3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง 

มส.ภอ.341  

 

ENG341 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศเจ้าของภาษา 

Socio-cultural Background of English  

Speaking Countries 

3 3 0 6

ENGxxx วิชาเอกเลือก (6) 3 - - -

ENGxxx วิชาเอกเลือก (7) 3 - - -

ENGxxx วิชาเอกเลือก (8) 3 - - -

xxxxx วิชาโท (4) 3 - - -

xxxx เลือกเสรี (1) 3 - - -

รวม 18 ≥ 3 ≥ 0 ≥ 6 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =ไม่น้อยกว่า 9 
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แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปีที ่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง

มส.สว.012 

SOC012 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personal Development 

3 3 0 6

มส.ภอ.416 

ENG416  

การย่อความและถอดความ 

Summarizing and Paraphrasing 

3 2 2 5

มส.ภอ.485 

ENG485 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3

Preparation for Professional Experience in English 3 

2 - 90 

 

-

xxxx วิชาโท (5) 3 - - -

xxxx เลือกเสรี (2) 3 - - -

รวม 14 ≥ 5 ≥ 92 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 108 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง 

มส.ภอ.486 

ENG486 

การฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3

Field Professional Experience in English 3 

5 - 450 450

รวม 5 - 450 450 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =ไม่น้อยกว่า 35 
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แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปีที ่ 4     

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง 

มส.สว.012 

SOC012 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personal Development 

3 3 0 6

มส.ภอ.416 

ENG416  

การย่อความและขยายความ 

Summarizing and Paraphrasing 

3 2 2 5

มส.ภอ.498 

ENG498 

การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ

Co-operative Education Preparation in English 

1 - 45 

 

-

xxxx วิชาโท (5) 3 - - -

xxxx เลือกเสรี (2) 3 - - -

รวม 14 ≥ 5 ≥ 47 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 63 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดว้ยตนเอง 

มส.ภอ.499 

ENG499 

สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ 

Co-operative Education in English 

6 - - 

 

-

รวม 5 - 450 450 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =ไม่น้อยกว่า 35 
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7.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GETH111 Thai for Communication  

  เงื่อนไขรายวิชา :ไม่มี        

  หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือ

ส่ือสาร 

 

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

GEEN118 Foundation English  

  เงื่อนไขรายวิชา :ไม่มี       

  โครงสร้างที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ 

เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง 

 

ศท.ปช.120 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 

GEPY120 ContemplativeEducation 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก

ตนเอง การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ

รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน

ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร

หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล 

 

ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEPS123 Human Behavior and Self Development 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี      

  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพการประเมินและการ

พัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ศท.สท.124 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 

GEAE124 Aesthetic of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหวนําไปสู่

การปรับปรุงรสนิยมเพ่ือชีวิตที่เป็นสุข 
 

ศท.สท.128 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 

GEIS128 Using Modern Library 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

ศท.สว.132 วิถีไทย        3(3-0-6) 

GESO132 Thai Living 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี        

  พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปล่ียนแปลงสังคมวัฒนธรรม

ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 

ศท.สว.133 วิถีโลก        3(3-0-6) 

GESO133 Global Living 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี      

  วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัว

ของประเทศไทยต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
 

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 

GELW135 Law for Living 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี    

  กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
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ศท.สว.138 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 

GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region    

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม ความ 

สัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
 

ศท.วท.141 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

GESC141 Science for Quality of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี      

  วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อมและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ศท.วล.142 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

GEES142 Life and Environment      

  เงื่อนไขรายวิชา :ไม่มี  

พ้ืนฐานของชีวิต และส่ิงแวดล้อม ระบบธรรมชาติของส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GEHE146 Mental Health in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี        

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข

การวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพ

พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต 
 

ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

GECO147 Information Technology for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี       

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการส่ือสาร สืบค้น

แสวงหาเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน และการทํางานในอนาคต 



- 18 - 

ศท.พล.151 กายบริหาร       1(0-2-2) 

GEPE151 Physical Exercises 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี        

  หลักการ ความมุ่งหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการฝึก

กายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธี

กายบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ      1(0-2-2) 

GEPE152 Rhythmic Activities 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี        

  คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคล่ือนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น

ประกอบเพลง การเต้นรําพ้ืนเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะ

ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 

GEHL155 Health for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

GEHO158 Home Economics in Daily Life  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี     

งานบ้านและการจัดการบ้าน การทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน อาหารในชีวิต 

ประจําวัน ศิลปะการตกแต่ง เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 

มส.ภท.011 ภาษาไทยเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

THAI011 Thai for Life  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

พัฒนาทักษะเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เน้นฝึกปฏิบัติทักษะการออกเสียง

การพูดการเขียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระดับภาษาสํานวนไทยมารยาทในการใช้ภาษาศึกษา
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วิเคราะห์ภาษาไทยที่ใช้ในสังคมปัจจุบันตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และสามารถประยุกต์ใช้ใน

การประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

มส.ภอ.011 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

ENG011 English  for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  พัฒนาทักษะเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ การฟัง การ

พูดการอ่าน การเขียน ด้วยประโยคที่ซับซ้อนข้ึนได้ถูกต้องตามหลักภาษา วัฒนธรรมและกาลเทศะ

ของเจ้าของภาษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดี 
 

มส.สว.011 ทักษะชีวิต       3(3-0-6) 

SOC011 Life Skills 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  การพัฒนาทักษะชีวิต การเป็นคนดีทั้งทางโลกและทางธรรม การคบเพ่ือนความมี

วินัย ความเคารพ ความอดทน ความกตัญญูวิธีป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติด โรค

เอดส์ อบายมุข และภัยทางสังคมอ่ืนๆ วิเคราะห์ปัญหาชีวิตที่เกิดข้ึนต่อคนในครอบครัว และสังคม

เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มส.สว.012 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 

SOC012 Personal Development  

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  พัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และความม่ันใจในตนเอง หลักการดูแล

สุขอนามัย ศิลปะการแต่งกาย รสนิยมและค่านิยมที่ดีในสังคมปัจจุบัน มารยาททางสังคม

ปฏิสัมพันธ์ และเจตคติที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง เสริมสร้างวินัยและจิตสาธารณะเพื่อการปรับตัวสู่

สังคมคุณภาพ 
 

มส.ภอ.111  การฟังและการพูด 1      3(2-2-5) 

ENG111  Listening and Speaking 1  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Basic listening and speaking skills in everyday use with an emphasis on 

pronunciation; culture related to social functions. 
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  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้

โครงสร้าง สํานวนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

มส.ภอ.112  การฟังและการพูด 2      3(2-2-5) 

ENG112 Listening and Speaking 2  

  Prerequisite:  ENG111 Listening and Speaking 1 

  English practice for listening and speaking with an emphasis on stress and 

intonation; socio linguistic and strategic communicative competence. 

  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้

โครงสร้าง สํานวนที่ยากและเป็นทางการมากขึ้น 

 

มส.ภอ.113  กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6) 

ENG113 Paragraph Reading Strategies 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Basic strategies for reading efficiency, understanding language pattern, 

references and connectives, discovering meaning of new words by using context clues, word 

formation, finding main ideas and details, reading for efficiency at the paragraph level; 

practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral 

discussion and writing. 

  หลักการอ่านและฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ความเข้าใจโครงสร้างของประโยค

และความหมายของคําศัพท์จากบริบทเพื่อให้สามารถเข้าใจความสําคัญได้ การอ่านระดับอนุเฉท

ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นโครงร่างและเขียนสรุปความรวมทั้งฝึกแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปรายหรือข้อเขียน 

 

มส.ภอ.115 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1    3(3-0-6) 

ENG115 Forms and Usage in Modern English 1  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  A review and practice in applying basic grammar to read and write sentences 

in a variety of contexts. 

  การทบทวน และฝึกใช้ไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อการอ่านและเขียนประโยคในบริบทท่ี

หลากหลาย 
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มส.ภอ.116 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2    3(3-0-6) 

ENG116 Forms and Usage in Modern English 2  

  Prerequisite: ENG115 Forms and Usage in Modern English 1 

  An expansion of grammar through contexts with an emphasis on reading and 

writing more complex sentences. 

  ไวยากรณ์ที่ยากข้ึนในบริบทต่างๆเพ่ือการอ่าน เขียนประโยคต่อเนื่องและซับซ้อน 
 

มส.ภอ.214  รูปแบบการเขียนอนุเฉท     3(2-2-5) 

ENG214 Formal Paragraph Writing 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  Writing of unified, coherent and well developed paragraphs and compositions 

with an emphasis on paragraph organization: topic sentence, body and conclusion. 

  การเขียนอนุเฉท และเรียงความที่มีการเรียบเรียงสละสลวย เป็นเอกภาพ เน้นการ

เรียบเรียงข้อความ ประโยคใจความสําคัญ เนื้อหา และข้อสรุป 
 

มส.ภอ.215  การฟังและการพูด 3      3(2-2-5) 

ENG215 Listening and Speaking 3  

  Prerequisite: ENG112 Listening and Speaking 2 

  A continuation of Listening and Speaking 2 in different styles of speech, giving 

opinions and information ; emphasis on authentic spoken discourse containing difficult lexical 

items and structures; group discussion and oral presentation. 

  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นการ

แสดงความคิดเห็นการให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ยากข้ึน ฝึก

อภิปรายกลุ่มและนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

มส.ภอ.216  การฟังและการพูด 4      3(2-2-5) 

ENG216 Listening and Speaking 4  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Speaking and discussing different topics; including a persuasive speech 

utilizing higher level speech communication techniques. 

การสนทนาและอภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมถึงการพูดโน้มน้าวโดยใช้เทคนิคการ 
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ส่ือสารในระดับที่สูงข้ึน 
 

มส.ภอ.217  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน    3(3-0-6) 

ENG217 Public Speaking in English 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  Presenting different kinds of information (academic, business, etc.) Study how 

to organize ideas, steps and methods of presentation, and use visual aids effectively. Study 

principles of public speaking and how to analyze and persuade the audience and practice 

speaking in public. 

การนําเสนอประเภทต่างๆ เช่นการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การนําเสนอเชิง

ธุรกิจและการนําเสนอข้อมูลทั่วๆ ไป ศึกษาการเรียบเรียงความคิดข้ันตอนและวิธีการนําเสนอ

รวมทั้งการใช้ส่ือการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน การโน้มน้าวใจ 

การวิเคราะห์ผู้ฟังและฝึกพูดในที่ชุมชน 
 

มส.ภอ.313  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน1     3(3-0-6) 

ENG313 Mass Media English 1 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  English in public relations documents; advertisements in newspapers and 

magazines; writing advertisements and public relations announcements. 

  ภาษาอังกฤษในเอกสารประชาสัมพันธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การ

เขียนโฆษณาและข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

มส.ภอ.316 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 

ENG316 Reading for Opinion and Attitudes  

  Prerequisite: ENG113 Paragrahp Reading Strategies 

  Reading in various kinds of written texts; understanding the meaning through 

the attitude of the writer; practice in constructive analytical and criticism through oral 

discussion and writing. 

  การอ่านข้อความต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง โดยสามารถตีความจาก

เจตนารมณ์ เจตคติของผู้เขียน และสามารถสรุปข้อความ รวมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ความและ

สามารถสรุปข้อความที่อ่านในรูปแบบของการอภิปรายและข้อเขียน 
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มส.ภอ.317  การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

ENG317 English Discussion and Debate  

  Prerequisite : ENG215 Listening and Speaking 3 

  Advanced pubic speaking in a variety of professional situations, emphasizing 

fluency of English for discussion and debate. 

  การพูดภาษาอังกฤษข้ันสูงในที่ชุมชน โดยเน้นความคล่องแคล่วในการอภิปรายและ

โต้วาที 
 

มส.ภอ.416 การย่อความและถอดความ     3(2-2-5) 

ENG416 Summarizing and Paraphrasing 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Practice summarizing and paraphrasing,linking phrases and cohesive devices 

and the lower level of the sentence structure, finite verb usage and tenses are emphasized. 

การฝึกย่อความและถอดความ การเช่ือมต่อวลีโดยใช้โครงสร้างของประโยค 

คํากริยา และการระบุเวลา 
 

มส.ภอ.321  การแปล 1       3(2-2-5) 

ENG321 Translation 1 

  Fundamental principles of translation with an emphasis on systematic practice 

in translating English to Thai and Thai to English from the level of sentences to short passages. 

  หลักและกลวิธีพ้ืนฐานในการแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทย

เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษากระบวนการแปลจากระดับประโยคเป็นข้อความต่อเนื่อง 
 

มส.ภอ.322  การแปล 2        3(3-0-6) 

ENG322 Translation 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  Translation news, documentary , cultural document from English to Thai version 

with an emphasis on accuracy and suitability. 

  การแปลข่าว เอกสาร เอกสารทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดย

เน้นความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา 
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มส.ภอ.332 วรรณคดีเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

ENG332 Introduction to Literature 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Distinguishing literary from non-literary language and forms; introducing basic 

vocabulary for perceiving and discussing literature, namely: setting, plot, conflict, 

characterization, tone and mood, literary device, comedy, tragedy, etc. through reading 

samples of short stories and poetry. 

  การจําแนกความแตกต่างทางภาษาและรูปแบบที่ใช้ในงานวรรณกรรมและงาน

เขียนอ่ืนๆ โวหารและภาพพจน์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณกรรม ได้แก่ ฉาก โครงเรื่อง 

การสร้างตัวละคร น้ําเสียง และอารมณ์ และอ่ืนๆ จากเรื่องส้ันและบทกวีที่คัดสรร 
 

มส.ภอ.335 วรรณคดีอเมริกัน 1      3(3-0-6) 

ENG335 American Literature 1 

  Prerequisite: ENG332 Introduction to Literature 

  American literature from its beginnings with the Puritan Settlers to the Romantic 

Period (1616-1865); stress on historical background, and linguistic literary features. 

วรรณกรรมอเมริกันจากยุคบุกเบิกจนถึงยุคโรแมนติก โดยเน้นภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์ และลักษณะภาษาที่ใช้ในงานวรรณกรรม 
 

มส.ภอ.337 วรรณคดีอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

ENG337 English Literature 1 

  Prerequisite : ENG332 Introduction to Literature 

  English literature from Middle English to the Romantic period; emphasis overall 

on the Elizabethan and Romantic Periods, relating the influences of each period to its literary 

achievements. 

  วรรณกรรมที่คัดสรรจากยุคต้นถึงยุคโรแมนติก โดยเน้นภาพรวมในยุคอลิซาเบธ

และยุคโรแมนติก ตลอดจนถึงอิทธิพลของแต่ละยุคที่มีต่อวรรณกรรม 
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มส.ภอ.339 นวนิยายและสังคม      3(3-0-6) 

ENG339 The Novel and Society 

  Prerequisite: ENG332 Introduction to Literature 

  Perceiving society through realistic novels; improving reading, expanding 

vocabulary and assisting with “background studies”. 

  มุมมองเชิงสังคมจากนวนิยายสัจจนิยม พัฒนาทักษะการอ่าน การศึกษาคําศัพท์ 

ตลอดจนการศึกษาสภาพสังคมในยุคนั้นๆ 
 

มส.ภอ.431 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

ENG431 Prose Selections  

  Prerequisite: ENG332 Introduction to Literature 

The basic elements and characteristics of English prose, e.g. short stories, 

novels and drama. 

องค์ประกอบพื้นฐานและลักษณะสําคัญของงานประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษเช่น 

เรื่องส้ันนวนิยายและบทละคร 
 

มส.ภอ.432 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

ENG431 Poetry Selections  

  Prerequisite: ENG332 Introduction to Literature 

The poetry written in English with criteria of selection being potentialinterests 

or appeal to Thai learners, focusing on development of poetic diction and style for value 

judgments about individual poems. 

ศึกษางานเขียนประเภทร้อยกรองภาษาอังกฤษ โดยคัดสรรบทกลอนที่ตรงกับ

ความสนใจของนักศึกษา เน้นการศึกษาพัฒนาการทางด้านการสร้างและรูปแบบบทกวี เพ่ือเพ่ิม

ทักษะการเรียนรู้และการประเมินค่าบทกวี 
 

มส.ภอ.341  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา 3(3-0-6) 

ENG341 Socio-cultural Background of English Speaking Countries 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Sociological and cultural background of English-Speaking Countries, history, 

aspects of religion, politics ,social systems, structures of families and other intimate groups,  
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technology, visual art and music, etc. 

  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ในด้านประวัติศาสตร์ 

ศาสนาการเมือง ระบอบสังคม โครงสร้างครอบครัวและกลุ่มคนใกล้ชิด ด้านเทคโนโลยี ทัศนศิลป์ 

ดนตรีและอ่ืนๆ 

 

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 

ENG161 Business English 1 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  An introductory course providing basic knowledge of business with 

concentration on inter-office communication. Variety of business terminology and expressions 

are introduced through related topics, e.g. office organization, staff and duty, telephoning, 

making arrangements and appointments, social contact, business correspondence in the office 

(memo, notes, notices, announcements), letter of inquiry, quotation, and ordering supplies. 

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ การติดต่อส่ือสารภายในสํานักงาน คําศัพท์

เกี่ยวกับงานสํานักงาน  รวมถึงการใช้โทรศัพท์ การติดต่อประสานงาน บันทึกส้ัน ป้ายประกาศ 

จดหมายแจ้งให้ทราบ จดหมายสอบถาม จดหมายส่ังซ้ือ 

 

มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 

ENG162 Business English 2  

  Prerequisite: ENG161 Business English 2 

  A continuation of Business English I providing a chance to explore the business 

world-wide with concentration on domestic and international trade. An examination of business 

transactions in various fields and situations, e.g. import-export, shipping, banking transaction, 

hotel transaction, mating agendas and minutes, company report, advertisement, business 

articles, letters of complaint and adjustment, etc. 

  การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจท้ังภายในและต่างประเทศ การนําเข้า-ส่งออก การ

ขนส่ง การทําติดต่อสื่อสารผ่านธนาคาร โรงแรม วาระการประชุม รายงานของบริษัท การโฆษณา 

บทความทางธุรกิจ จดหมายร้องเรียนและอ่ืนๆ  
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มส.ภอ.369 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1 3(3-0-6) 

ENG369 English for the Secretary and Office Management 1 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Texts representing both spoken and written language related to general office 

work. An examination of multi-skill and emphasizes in particular comprehension in reporting 

both orally and in writing. 

การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานสํานักงานเบื้องต้น การติดต่อส่ือสารด้วย

วาจาและลายลักษณ์อักษร 
 

มส.ภอ.172 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1    3(3-0-6) 

ENG172 English for Hotels 1 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  Skills in listening, speaking, reading, and writing English for different sections in 

hotel business such as reception, public relations, marketing, housekeeping, and food and 

beverage. 

ทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษสําหรับแผนกต่างๆ ในโรงแรม เช่น แผนก

ต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

 

มส.ภอ.173  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2    3(3-0-6) 

ENG173 English for Hotels 2  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Vocabulary, expressions and information concerning hotel work and 

management, practice of English skills relevant to various aspects of the hotel business; 

acquaintance with information technology used in the hotels; hotel field trips. 

ศัพท์สํานวนภาษาอังกฤษและเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงานและการจัดการงาน

โรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือติดต่อสื่อสาร ในลักษณะงานต่างๆ

ทีเ่กี่ยวกับการโรงแรม รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษานอกสถานที่ 
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มส.ภอ.174 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว 1    3(3-0-6) 

ENG174 English for Tourism 1  

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Using English to communicate and provide services in tourism business, study 

the history, culture and traditions related to the tourist attractions in Thailand, including field 

trip practice. 

การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและการให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยว ศึกษา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวของประเทศ ฝึกปฏิบัตินอก

สถานที่ 
 

มส.ภอ.175 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว 2    3(3-0-6) 

ENG175 English for Tourism 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี   

  A consolidation on language skills and expressions used in tourism studied in 

English for Tourism. An examination of vocabulary and expressions used in different aspects of 

tourism e.g. accommodation, itinerary, and description of attractions, etc. 

การรวมทักษะทางภาษาและการนําไปใช้สําหรับการท่องเที่ยว การเลือกใช้คําศัพท์

ในสถานการณ์ที่แตกต่าง เช่น การสํารองที่พัก กําหนดการเดินทาง การใช้ภาษาเพ่ือการเชิญชวน 

  

มส.ภอ.377 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1  3(3-0-6) 

ENG377 English for Tourism and the Hotel Business 1 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  Integration skills in listening, speaking, reading and writing for communications; 

solving problems involving the hospitality and tourism industry; role-playing in simulated 

situations such as tourism, sales representatives, airline personnel, tourguides and 

receptionists; writing projects, oral project presentation and discussion. 

  การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างบทบาทใน

สถานการณ์จําลองในฐานะพนักงานตัวแทนจําหน่ายทางการท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน

มัคคุเทศก์และพนักงานต้อนรับ มีการเขียนโครงการ การนําเสนอโครงการด้วยวาจาและการ

อภิปราย 
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มส.ภอ.378 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2  3(3-0-6) 

ENG378 English for Tourism and the Hotel Business 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  English skills used in giving basic information concerning hospitality and tourism 

industry , using English for conducting tours to historic and archeological places in Thailand; 

explaining and giving to tourists about arts,culture and Thai ways of life. 

  ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ในประเทศไทย การอธิบายและให้ข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย 
 

มส.ภอ.253  วากยสัมพันธ ์1       3(3-0-6) 

LING253  Syntax 1 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

The basic English syntax to familiarize students with word categories and principal 

structures of the English language and to provide a descriptive method of language use. 

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้นประเภทคําศัพท์และโครงสร้างหลัก

ของภาษาอังกฤษและวิธีการพรรณนาการใช้ภาษา 
 

มส.ภศ.378 วากยสัมพันธ์ 2      3(3-0-6) 

LING378 Syntax 2 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

English language as elements in sequence, the sentence and its constituent 

parts including dependent and independent clauses identified by function (noun, adverbial, 

etc.) and sentence patterns. Features of declarative, interrogative, imperative and exclamatory 

sentences. Word order in sentences, clause embedding and introduction to transformational 

grammar. 

องค์ประกอบของภาษาอังกฤษอย่างเป็นลําดับประโยค และส่วนประกอบภายใน

ประโยคได้แก่ อนุประโยคหลักและรอง โดยแยกแยะตามหน้าที่และรูปแบบประโยค ลักษณะเด่น

ของประโยคต่างๆ ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคคําส่ังและประโยคอุทาน การ

เรียงลําดับคําภายในประโยค อนุประโยคย่อย ที่ถูกวิเคราะห์เพ่ือแยกองค์ประกอบของประโยค 
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มส.ภศ.457 ภาษาศาสตร์ประยุกต ์      3(3-0-6) 

LING457 Applied Linguistics 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

The application of principles and theory of linguistics to other sciences with a 

special emphasis on its use in teaching and learning. 

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนโดยเน้นการ

นําไปใช้กับการเรียนการสอน 
 

มส.ภอ.485 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3   2(90) 

ENG485 Preparation for Professional Experience in English 3 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

A simulated practice in using English in either government to private sector 

where English is used whether in written or spoken form when communication with non-Thai 

speakers. 

การจําลองการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 

มส.ภอ.486 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3   5(450) 

ENG486 Field Professional Experience in English 3 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Practice in government offices and/or in private sectors where English is used 

in situations: personal or written contact with non-Thai speakers. 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยภาครัฐและ/หรือหน่วยงานเอกชนที่ใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
 

มส.ภอ.491  การศึกษาอิสระ      3(2-2-5) 

ENG491 Independent Study 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Basic principle of research; choosing research topic; making research upon 

approved topic; presenting outcome in writing and oral. 
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หลักการเบื้องต้นในการทําวิจัยการเลือกหัวข้อ การทําวิจัยจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ

การนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนและปากเปล่า 
 

มส.ภอ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ    1(45) 

ENG498 Co-operative Education Preparationin English 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Preparation of needed experiences for students before working in the co-

operative places including methodology and work instructions. 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ข้ันตอนและกระบวนการทํางาน 
 

มส.ภอ.499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษ     6(--) 

ENG499 Co-operative Educationin English 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

Apprentice as a temporary employee working full time in public or private 

sectors in the country or abroad with approval from the university. 

ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราวและทํางานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ

เอกชนในประเทศหรือต่างประเทศโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


