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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01355) 

01355131** ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน            3(3-0-6) 

 (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 การอานจับใจความตัวบทท่ีมีเน้ือหาไมซับซอน การเขียนยอหนาในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีองคประกอบครบถวน ใน

 หัวขอใกลตัวโดยใชภาษาท่ีเหมาะสม 

 Reading for main ideas of simple texts. Writing different organizations of paragraphs with 

 important components on familiar topics using appropriate language. 
    

01355141** ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                   3(3-0-6) 

       (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 การฟงและการพูดหัวขอและบริบทท่ีหลากหลาย จับประเด็นและ โตตอบกับผูอ่ืน แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ

 เรื่องใกลตัวและเรื่องท่ีตนสนใจ    

 Listening and speaking on a variety of topics and contexts. Recognizing and discussing main  

 ideas with other people. Giving opinions on familiar topics and topics of interest. 

01355211** ระบบภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 (English Language Systems) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบภาษาอังกฤษ เสียงและระบบเสียง โครงสรางคําและการสรางคํา โครงสรางวลีและ 

  ประโยค ความหมายและวิธีการใชถอยคํา  

 Fundamental concepts of the English language systems. Sounds and sound systems. Word  

 structure and word formation. Phrase and sentence structure. Meaning and utterance usage.  

01355212*   คําอังกฤษศึกษา                                          3(3-0-6) 

 (English Word Study)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355211 ระบบภาษาอังกฤษ (English Language Systems) 

การศึกษาความหมายในคํา หนวยคํา และหนวยความหมายโดยหลักวิทยาหนวยคํา การศึกษาองคประกอบ

ของคําในภาษาอังกฤษจากหนวยคํา การวิเคราะหคํา การสรางคําใหมเพ่ือการสื่อสารในยุคปจจุบันและอนาคต 

การคนควาวิจัยดานการเรียนการสอนคําภาษาอังกฤษดวยวิธีเนนคําศัพท 

Study of word meanings, morphemes and semantic features based on English morphology. 

Study of how morphemes are formed to become words, how words can be analyzed, and 

how new words are coined into neologisms in modern-day and future communication. 

Researching how English words are learned and taught based on the lexical approach. 
 

01355213** โครงสรางภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6) 

  (English Structure) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355211 ระบบภาษาอังกฤษ (English Language Systems) 

 การวิเคราะหประเภททางไวยากรณของคํา ความแตกตางทางโครงสรางของวลีและอนุประโยค หนาท่ีของ  

 สวนประกอบหลักและสวนขยายในโครงสรางประโยค การแยกและการรวมประโยค ความกํากวมของประโยค 

 การนําทฤษฎีการวิเคราะหสวนประชิดมาใชในการวิเคราะหโครงสรางวลีและประโยคภาษาอังกฤษ 

 Analyzing grammatical categories of words. Structural differences between   

 phrases and clauses. Functions of core parts and modifiers in sentence   

  structures. Sentence breaking and combining. Sentence ambiguity.   
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  Application of immediate constituent analysis to the analysis of English   

  phrase and sentence structures. 

01355221** การอานภาษาอังกฤษ                      3(3-0-6) 

  (English Reading) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                              (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 ทักษะการ อานเชิงวิชาการโดยมุงเนนการหาใจความสําคญั รายละเอียดท่ีเก่ียวของและการทําความ

 เขาใจตามตัวอักษรและการอนุมานความหมาย การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษและการสรุปความ 

 Academic reading skills with an emphasis on main idea and relevant        

 details, literal and inferential comprehension. Developing critical thinking skills,  

 and summarizing skills. 
 

 01355231** การเขียนภาษาอังกฤษ                              3(3-0-6) 

(English Writing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                           (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

           การเขียนเรียงความท่ีสละสลวย การเตรียมโครงรางสําหรับเรียงความ การเขียนบทนํา        

 เน้ือเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวขอท่ีหลากหลาย เนนการเสนอ

 ความคิดอยางมีเหตุผลและการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม 

 Writing well-organized compositions. Preparation of outlines for composition. Writing 

 introductory paragraphs, body and concluding paragraphs. Short composition in a 

 variety of forms and on various topics with an emphasis on logical presentation of 

 ideas and proper use of language. 
 

 01355241** การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ           3(3-0-6) 

         (English Listening and Speaking in Academic Contexts) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                    (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในหัวขอทางวิชาการตาง ๆ การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ รายละเอียด  

คําและวลีบงช้ี การใชทักษะตาง ๆ ในการนําเสนอ การใชสื่อและอุปกรณมลัตมิีเดยีในการนําเสนอ  

การเลือกและจดัลําดับเน้ือหา การใชภาษาทาทาง การอภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ 

Listening and speaking on various academic topics. Listening for main  

ideas, details, signal words and phrases. Employing different techniques in  

presentations. Using visual aids and multimedia tools. Selecting and  

organizing content. Using body language. Leading effective discussions. 
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01355251** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                                                   3(3-0-6) 

                 (Communicative Business English) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                               

   (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานประกอบการโดยมุงเนนการสื่อสารทางธุรกิจ            

                     หลากหลายรูปแบบ การพัฒนาทักษะการประชุมและการนําเสนอทางธุรกิจ การเพ่ิมพูนคําศัพท 

                 และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจ การสรางความรูความเขาใจพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรผา 

 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณตาง ๆ ขององคกร   

 Communicative English skills in the corporate workplace with an emphasis on various types 

of business communication. Developing business meeting and presentation skills. 

Expanding business vocabulary and conversational ability. Providing basic comprehension 

of economic principles through business communication skills in various corporate-style 

situations. 

01355252** การเขียนภาษาอังกฤษธุรกจิ                                                               3(3-0-6) 

          (Business English Writing) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                           (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 การเขียนจดหมายธุรกิจรูปแบบตาง ๆ การพัฒนาคําศัพททางธุรกิจในการเขียนทางธุรกิจในสถานการณตาง 

ๆ ขององคกร การสรางความเขาใจเรื่องรูปแบบ ธรรมเนียม และนํ้าเสียงท่ีใชในการสื่อสารทางธุรกิจ 

 Writing various types of business correspondence. Developing business vocabulary in 

business written communication in different types of corporate situations. Developing 

understanding of format, formality and tone in business communication. 
 

01355253** ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส                3(3-0-6) 

       (English for Logistics Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                     (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตดิตอสือ่สารในการขนสงลําเลียงและจัดเก็บสินคา 

 การสื่อสารระหวางองคกรอยางมปีระสิทธิภาพเพ่ือการจดัเก็บสินคาคงคลังและการบริหารคลังสินคา 

 Integrating listening, speaking, reading and writing skills in communicating          

 to manage the flow of goods. Effective communication between organizations for  

 inventory and warehouse management. 

01355254** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการคาระหวางประเทศ                   3(3-0-6) 

 (English for International Trade Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                    (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจระหวางประเทศและการกําหนด 

 ขอตกลงทางการคา การอานเอกสารและกรอกแบบฟอรมท่ีใชในธุรกรรมสงออกและนําเขาสินคา การสนทนา

ซึ่งหนาและการสนทนาทางโทรศัพท การเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดําเนิน

ธุรกรรมระหวางประเทศและการจัดสงสินคา 
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Integrating listening, speaking, reading and writing skills for international business 

communication and deal settlement. Reading documents and filling in forms used in 

import-export transactions. Face-to-face and phone conversations. Writing business 

letters and email correspondence in international transactions and shipping goods. 

01355255* ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6)

  

 (English for Human Resource Management and Development) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                           (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 การพัฒนาการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 

การจัดการเอกสารท่ีใชในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน การเขียนโครงการอบรม การ

สรางแบบสอบถามและการรายงานประเมินผล  การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆในองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Developing listening, speaking, reading, and writing skills relating to human resource 

management of the organization. Dealing with documents in company recruitment 

and selection Writing training program, questionnaires, appraisal reports, promoting 

organizational events with an emphasis on effectiveness and appropriate style.  
01355256*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการตลาด          3(3-0-6) 

             (English for Marketing Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                           (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

         ทฤษฎีการตลาดและการสื่อสารเบ้ืองตน การวิเคราะหตลาด กลยุทธการตลาด  

              สวนผสมทางการตลาด และกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดตาง ๆ ข้ันตอนของการสื่อสาร 

         การตลาดรวมถึงกระบวนการทํางาน 

         Fundamental marketing and communication theories, marketing analysis,    

                             customer-driven marketing strategies, marketing mix variables and various    

                             communication strategies. Steps and processes of marketing communication. 
 

01355257** ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวารสารศาสตร                      3(3-0-6) 

(English for Journalism) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                           (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานวารสารศาสตร การเขียนขาว บทความ 

 สารคดพิีเศษ และเน้ือหาสําหรับสือ่ใหมท่ีหลากหลาย การทําโครงงานดานวารสารศาสตร 

English language skills required to perform journalism-related tasks. Writing news 

stories, articles, feature stories and content for a variety of new media. Doing a 

project in journalism.  
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01355258**  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณา              3(3-0-6) 

 (English for Public Relations and Advertising) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                     (Introduction to English Reading and Writing Skills)  

 ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียนช่ือเรื่อง หัวขอ 

 สโลแกน และวลีในการโฆษณาและเอกสารดานการประชาสัมพันธ การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองาน

 ประชาสมัพันธและโฆษณาอยางมปีระสิทธิภาพ   

 English language skills required to perform the tasks related to public relations and 

 advertising: writing headings, headlines, slogans and set phrases in advertisement and 

 public relation materials. Developing effective oral communication strategies for public 

 relation and advertising. 
 

01355261*  การแปลเบ้ืองตน                                         3(3-0-6) 

     (Introduction to Translation) 

   พ้ืนฐานการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  

                        โดยเนนเรื่องความแตกตางทางโครงสรางระหวางสองภาษาและการใชพจนานุกรมเลือกความหมายท่ี  

                        เหมาะสม การฝกแปลประโยคและยอหนา การประยุกตใชแนวคิดพ้ืนฐานในการแปล การแปล 

                        เทียบเทาและความถูกตองในการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปน 

                        ภาษาอังกฤษ 

  Introduction to English-Thai and Thai-English translation focusing on 

  structural differences between the two languages and using dictionaries for choosing  

  appropriate meanings. Practice in translating sentences and paragraphs. Application 

  of basic translation concepts i.e. translation equivalence and accuracy into English 

  Thai and Thai-English translation.   
 

01355271   ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานภาคพ้ืนและพนกังานตอนรับบนเคร่ืองบิน         3(3-0-6)   

  (English for Ground and Flight Attendants) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

       (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัตงิานของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน การอานเอกสาร

เฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การพูดสื่อสารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ          

English language skills required to perform the tasks of ground and flight attendants: reading 

technical texts in relation to airline business; effective oral communication in various 

situations. 

01355272*  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจไมซ                                3(3-0-6)   

      (English for MICE Business) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                                    

    (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจไมซ การจัดประชุม การประชุมนานาชาติ การทองเท่ียวเพ่ือ

เปนรางวัล และงานแสดงสินคา  
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 Integrated English language skills related to MICE business. Arranging meetings, incentive 

travel, conventions and exhibitions. 
 

01355273   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                        3(3-0-6) 

(English for Tourism) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

    (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 

 พาหนะในการเดินทาง ท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว อาหารการกินและการจับจาย เทศกาลและงานตาง ๆ การจัด

 ทัวร และการวางแผนกําหนดการเดินทาง การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองานดานการทองเท่ียวอยางมี

 ประสิทธิภาพ 

English used by tourist guides concerning religion, culture, customs, traditions, geography, 

history, arts and Thai life style. 
 

01355274   ภาษาอังกฤษเพ่ือธรุกิจการโรงแรม               3(3-0-6) 

(English for Hotel Business) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

    (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในตาํแหนงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโรงแรม งานบริการสวน

หนา งานแมบาน งานขายและการตลาด และงานประชาสัมพันธ การจัดการขอรองเรียน 

 Integrated English language skills required for communication in positions related to hotel 

business: front office, housekeeping, sales and marketing, and public relations. Dealing with 

complaints.  

01355275* ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในธุรกิจการบริการทางสุขภาพ           3(3-0-6) 

  (English for Personnel in Health and Wellness Services) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                   (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานเก่ียวกับธุรกิจบริการทางสุขภาพเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการ

โรงพยาบาล และการจัดการดานการบริการสุขภาพ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือตอบสนองกระแสความนิยม

ปจจุบันในการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และการออกกําลังกาย 

 English language skills required to perform the tasks related to health and wellness services 

for effective communication in hospital management, and health and wellness management. 

Using English in response to current trends in health, nutrition, and physical activity. 

 

01355281** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา                      3(3-0-6)  

 (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

 ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการทางภาษาและสังคมของภาษาอังกฤษลักษณะของภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ี

 หลากหลาย พ้ืนเพความเปนมาและวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลยี และ

 นิวซีแลนด วิถีชีวิตและคานิยมทางสังคมของผูคนในประเทศเจาของภาษา  

       History and socio-linguistic development of the English language.Features of different  
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 English varieties. Background histories and cultures of the UK, the United States of America, 

Canada, Australia and New Zealand. Lifestyles and social values of people in English-native 

countries. 

01355311** ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6) 

 (English Sound Systems)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355211 ระบบภาษาอังกฤษ (English Language Systems) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบเสยีงภาษาอังกฤษ การฝกและการพัฒนาทักษะการออกเสียงของผูเรียน การนําทักษะ

 การออกเสียงภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน 

 Fundamental concepts of the sound systems of English. Practicing and developing students’ 

 English pronunciation skills. Application of English pronunciation skills in daily life. 
 
 

 01355312** โครงสรางภาษาอังกฤษขัน้สูง              3(3-0-6) 

        (Advanced English Structure) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355213 โครงสรางภาษาอังกฤษ (English Structure) 

 วิเคราะหรูปและหนาท่ีของสวนประกอบในประโยค และโครงสรางของประโยคท่ัวไป และประโยคซับซอนชนิดตาง 

ๆ การนําทฤษฎีวากยสัมพันธมาใชในการวิเคราะหโครงสรางประโยค ภาษาอังกฤษ 

 Analyzing forms and functions of sentence constituents, and the structure of canonical and  

 non-canonical types of sentences. Application of syntactic theories to the analysis of English  

 sentence structure.  

01355331**  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ                    3(3-0-6) 

  (English Critical Reading and Writing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing) 
 บูรณาการทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง การอานเชิงวิเคราะหและ วิพากษ การทําความ

เขาใจตัวบทท่ีมีเน้ือหาซับซอน และการสังเคราะหขอมูล การสรางและการเลือกหัวขอการเขียน การฝกจด

บันทึก การเรียบเรียงขอความและการสรุปความ การเขียนเรียงความโดยนําขอมูลท่ีหลากหลายจากการอานมา

เขียน โดยเนนการรวบรวมขอมูล การเสนอความคิดอยางมีเหตุผล และการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม

Integrating English reading and writing skills at an advanced level. Analytical and critical 

reading. Understanding difficult texts and synthesizing information. Generating and selecting 

writing topics. Practicing note-taking, paraphrasing and summarizing. Writing compositions based 

on a variety of reading materials with an emphasis on proper collection of materials, logical 

presentation of ideas and proper use of language. 

 

01355341* การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ                        3(3-0-6)   

 (English Critical Listening and Speaking) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355241 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ   

          (English Listening and Speaking in Academic Contexts) 

 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอเชิงโตแยงในสังคมปจจุบันโดยเนนการคิดเชิงวิพากษเพ่ือวิเคราะห

และประเมินคุณภาพของเน้ือหา การฟงในขณะจดบันทึกเพ่ือทําความเขาใจประเด็นหลัก รายละเอียด รวมถึง

ทัศนคติของผูพูด การอนุมาน และการคาดการณ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูลเก่ียวกับหัวขอเชิงโตแยงโดย

ใชแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 
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 English listening and speaking on critical issues in today’s society with an emphasis 

on using critical thinking to analyze and evaluate the quality of the content. Listening 

while taking notes for understanding main ideas, details, and a speaker’s attitude. 

Making inferences and predictions. Exchanging ideas on critical topics using reliable 

sources.   

01355351** ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาการคาระหวางประเทศ            3(3-0-6)   

                         (English for International Trade Negotiation) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                   (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตอรองเง่ือนไขทางการคา ขอเสนอ และ

ขอตกลงทางธุรกิจดวยวิธีสนทนาซึ่งหนา สนทนาทางโทรศัพท เขียนจดหมายธุรกิจและโตตอบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

Integrating listening, speaking, reading and writing skills for bargaining trade terms, 

business proposals and negotiating business deals by face-to-face conversations, 

phone calls, business letters and e-mail correspondence. 

01355352** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสื่อออนไลน                  3(3-0-6) 

(English for Online Media Communication) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                       (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารทางสื่อออนไลน การเตรียมขอมูล 

การผลิต และเทคนิคการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลน 

English language skills required to perform the tasks related to online media. Data 

preparation, production and presentation techniques through online media. 

01355353** ทักษะการเขียนบทภาพยนตร โทรทัศน และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ               3(3-0-6)  

(English Script Writing Skills for Film, Television and Documentary) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355331 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ  

                                            (English Critical Reading and Writing) 

ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งใชในการเขียนบทภาพยนตร รายการโทรทัศน และสารคดี การเขียนเรื่องยอ 

และบทภาพยนตรขนาดสั้น รายการโทรทัศน และสารคดเีปนภาษาอังกฤษ 

 English language skills required to write film, television and documentary scripts. 

Writing an English synopsis and full English script for short films, television shows and 

documentary. 

 01355361** การแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย                              3(3-0-6) 

          (English-Thai Translation) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

  การใชทรัพยากรออนไลนสําหรับการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การแปลขาว     

      บทความเกร็ดความรู วรรณกรรมและบันเทิงคดี และสื่อภาพและเสียง โดยใชกลยุทธทางการแปล  

      และภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับตัวบทแตละประเภท 

        Using online resources for translation from English into Thai. Translation  
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       of news articles, miscellaneous articles, novels and fiction, and audiovisual  

       materials, using appropriate translation strategies and language for each text type.  
01355362**   การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6) 

 (Thai-English Translation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

การใชทรัพยากรออนไลนสําหรับการแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การแปลขาว  

            บทความเกร็ดความรู วรรณกรรมและบันเทิงคดี และสื่อภาพและเสียง โดยใชกลยุทธทางการแปล 

            และภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับตัวบทแตละประเภท 

 Using online resources for translation from Thai into English. Translation  

                     of news articles, miscellaneous articles, novels and fiction, and audiovisual  

                     materials, using appropriate translation strategies and language for each text type.  
01355363**  การแปลดานสังคมและวัฒนธรรม                    3(3-0-6) 

                  (Translation in Society and Culture) 

                  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

การแปลเอกสารดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ีเหมาะสมTranslation 

of texts in society and culture with an emphasis on precise translation and appropriate style. 

 

01355364**  การแปลดานรัฐศาสตรและนิติศาสตร                                     3(3-0-6) 

                  (Translation in Political Science and Law)                                

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

 การแปลเอกสารดานรัฐศาสตรและนิติศาสตร โดยเนนความถูกตองและสาํนวนการแปลท่ีเหมาะสม

 Translation of texts in political science and law with an emphasis on precise translation and 

 appropriate style. 

01355365**    การแปลดานสื่อสารมวลชนและบันเทิงคดี                   3(3-0-6) 

 (Translation in Mass Communication and Fiction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

 การแปลเอกสารดานสื่อสารมวลชนและการแปลบันเทิงคดี โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี

 เหมาะสม 

 Translation of texts in mass communication and of fiction with an emphasis on precise 

 translation and appropriate style. 
 

 01355366** การแปลดานธุรกิจและการพาณิชย              3(3-0-6) 

      (Translation in Business and Commerce) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 

 การแปลเอกสารดานธุรกิจและการพาณิชย โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี เหมาะสม 

 Translation of texts in business and commerce with an emphasis on precise 

 translation and appropriate style. 
 

01355367** การแปลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 

                   (Translation in Science and Information Technology) 

                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation) 
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 การแปลเอกสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปล ท่ี

เหมาะสม 

 Translation of texts in science and information technology with an             

 emphasis on precise translation and appropriate style. 

01355371* *ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ            3(3-0-6) 

        (English for International Relations) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355131 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

                                                   (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพ่ือการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ 

ไดแก การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของโลก เอกสารความรวมมือระหวางประเทศ พิธีการ และอิทธิพลของ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตอความสัมพันธระหวางประเทศ 

 Integrated English language skills required for communication in situations related to 

international relations: documents related to international cooperation, protocol and impacts 

of cultural diversity on international relations. 

01355372** ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก                        3(3-0-6) 

       (English for Tourist Guides) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355141 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                                      

    (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

        ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานมัคคุเทศกทางดานศาสนา วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณภีมูิศาสตร ประวัติศาสตร 

        ศิลปะ และวิถีชีวิตไทย 

   English used by tourist guides concerning religion, culture, customs, traditions, geography,                 

   history, arts and Thai life style. 

01355381** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม              3(3-0-6) 

 (English for Intercultural Communication) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355281 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

                                  (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ความรู ทักษะทัศนคติท่ีจําเปนในการ

 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม มติิทาง วัฒนธรรมในบริบทโลกและอุปสรรคตอการ

 สื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเจรจาตอรองและการ นําเสนอในบรบิทของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

 Fundamental concepts of English for international communication. Knowledge, skills and  

 attitudes needed to develop intercultural competence. Cultural dimensions in global  

 contacts and barriers to intercultural communication. Negotiating and giving presentations in  

 intercultural communication contexts. 
 

01355390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา               1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการ

สมัครงานอาชีพ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ

การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
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Principles, concepts and processes of cooperative education.  Related rules and regulations. 

Basic knowledge and techniques in job application.  Basic knowledge and techniques in 

working. Communication and human relations. Personality development. Quality 

management system in workplace.  Presentation techniques.  Report writing. 

01355411* ความหมาย บริบท และการปฏิสัมพันธในภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 (Meaning, Context and Interaction in English)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355312 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง    

         (Advanced English Structure) 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิเคราะหภาษาอังกฤษในบริบทตาง ๆ คุณลักษณะทางภาษาและโครงสรางวาท

กรรมของตัวบทตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ ปจจัยทางสังคมในทําเนียบภาษาของภาษาอังกฤษ แนวโนมปจจุบัน

ของภาษาอังกฤษในการศึกษาบริบทจากสื่อท่ีหลากหลาย 

Theoretical frameworks of analyzing English in different contexts. Language features and 

discourse structure of various text types in English. Social factors in English registers. Current 

trends in English in context studies in different media. 
 

01355431** การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 

 (English Research Writing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ 

    (English Critical Reading and Writing) 

การเขียนงานวิจัยขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษ การแยกแยะประเภทของขอมูลในสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 

การสรางหัวของานวิจัย การระบุท่ีมาของปญหา การเขียนโครงงานวิจัยอยางถูกตองครบถวนตามหลักการเขียน

งานวิจัย 

            Academic writing for small-scale research projects in English. Categorizing types of 

information from printed and online sources. Generating research topics. Stating the 

problems. Writing a research proposal with proper organizational patterns of a research 

paper. 

01355441** ทักษะการโตวาทีและการพูดในท่ีชุมนุมชนเปนภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 

       (English Debating and Public Speaking Skills)    

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355341 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ       

                   (English Critical Listening and Speaking) 

การพูดภาษาอังกฤษข้ันสูงโดยการสืบคนขอมูลและแยกแยะประเภทของขอมูล จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน  

การฝกฝนเทคนิคพรอมท้ังสรางความมั่นใจในการพูดในท่ีชุมนุมชนในวาระตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทักษะ

เบ้ืองตนในการโตวาทีและอภิปรายกลุมเปนภาษาอังกฤษ 

 Advanced English speaking through researching and categorizing data from printed and online 

media. Practicing delivery techniques while building confidence in effective public speaking in 

different situations. Introductory skills in English debating and panel discussions. 
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 01355461*   การแปลเฉพาะทาง                  3(3-0-6) 

          (Specialized Translation) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355361 การแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย                     

                                    (English-Thai Translation) และ01355362 การแปลจากภาษาไทยเปน            

                                    ภาษาอังกฤษ (Thai-English Translation) 

      การแปลตัวบทในสาขาเฉพาะดาน ไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร       

     และธุรกิจ และสังคมศาสตร การใชกลยุทธทางการแปลและภาษาท่ีเหมาะสมสําหรบัตัวบทแตละ                    

       ประเภท การใชทรัพยากรท่ีหลากหลายและเหมาะสมเพ่ือสืบคนขอมูลสําหรับการแปล 

       Translation of texts in specialized fields, including science and            

        technology, economics and business, and social sciences. Application of appropriate    

        translation strategies and language for each text type. Using various and appropriate    

        resources for      researching information for translation 

01355462* การลามเบ้ืองตน               3(3-0-6)  

       (Introduction to Interpretation)  

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355361 การแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย (English-Thai Translation)             

      และ  01355362 การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ (Thai-English Translation) 

          การแปลตนฉบับบทสนทนาและบทพูดในสถานการณตางๆ การใชเทคนิคการลามและการสื่อสารเชิงวัจ 

        นะและอวัจนะท่ีเหมาะสมกับสถานการณและผูรับสาร 

            Interpretation of conversations and spoken scripts in different situations. Using  

          interpretation techniques, and verbal and nonverbal communication appropriate for          

         situations and receivers. 

01355481* นานาภาษาอังกฤษโลกและการเปนพลโลกในบริบทการงานอาชีพ              3(3-0-6) 

     (World Englishes and Global Citizenship in Professional Contexts) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355381 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม     

                          (English for Intercultural Communication) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนทัศนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การแผขยายของภาษาอังกฤษใน

สังคมโลก ภาษาอังกฤษกับบริบททางดานประวัติศาสตร สังคมและอํานาจทางการเมือง ประเด็นในปจจุบัน

และขอถกเถียงในดานแนวทางการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและบริบทการงานอาชีพ การสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรม ทักษะการคิดหาเหตุผล และการพัฒนาการเปนพลโลกท่ีดีผานการเรียนรูจากช้ันเรียนภาษา 

 Fundamental concept of the World Englishes paradigm. The global spread of English. 

English and its historical, social, and political context. Current issues and today’s debate in 

English language learning, teaching, and professional context. Intercultural communication, 

critical thinking skill, and global citizenship development through the language classroom. 

01355490    สหกิจศึกษา                         6 

  (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานท่ีไดรบัมอบหมาย  ตลอดจนการจัดทํารายงานและ

การนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project, including 

report writing and presentation. 
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01355496   เร่ืองเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                        1 - 3 

 (Selected Topics in English)  

 เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษในระดับปรญิญาตรี หัวเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ 

ภาคการศึกษา 

 Selected topics in English at the bachelor’s degree level. Topics are  

subject to change each semester.  

 

01355498   ปญหาพิเศษ                                                            1 - 3 

                (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in English at the bachelor’s degree level and   compile  into a written 

report. 

 

 

 

 

 


