
 

หมูวิชาภาษาอังกฤษ 

(ENGL) 

  หมูวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะ

เน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 

  1 ทักษะพื้นฐาน     (ENGL -1--) 

2 ทักษะการฟง-พูด    (ENGL -2--) 

3 ทักษะการอาน     (ENGL -3--) 

4 ทักษะการเขียน     (ENGL -4--) 

5 วัฒนธรรม วรรณกรรมและวรรณคดี  (ENGL -5--) 

6 ภาษาศาสตรและการแปล    (ENGL -6--) 

7 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ   (ENGL -7--) 

8 การฝก ประสบการณวิชาชีพ   (ENGL -8--) 

9 โครงการหลักสูตร ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ (ENGL -9--) 

  โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



หมูวิชาภาษาอังกฤษ  

 (ENGL) 

 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ENGL1101 1551105 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENGL1102 1551106 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENGL1201 1551102 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENGL1202 1551102 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENGL1301 1551103 การอานภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENGL1701 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

ENGL1702 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

ENGL2103  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

ENGL2201  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

ENGL2208  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

ENGL2301 1551610 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

ENGL2302 1551104 การอานภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENGL2401 1552102 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENGL2402  การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENGL2501 1552302 วรรณคดีเบื้องตน 3(3-0-6) 

ENGL2502 1554304 วรรณกรรมเอเชยี 3(3-0-6) 

ENGL2503  ภาษาวรรณคดี 3(3-0-6) 

ENGL2504  วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 

ENGL2601 1531101 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 

ENGL2602 1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช 3(3-0-6) 

ENGL2703  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

ENGL2705 ECED101 

ECED102 

ภาษอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย  

 

3(3-0-6) 

 

ENGL2707  การเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลง 3(3-0-6) 

ENGL2711 1551604 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม 1 3(3-0-6) 

ENGL2712 1552610 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม2 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ENGL2721 1552604 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 3(3-0-6) 

ENGL2722  1552605 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2 3(3-0-6) 

ENGL2731 1551607 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ1 3(3-0-6) 

ENGL2741 1551608 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด1 3(3-0-6) 

ENGL3101  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ1 3(3-0-6) 

ENGL3102  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ2 3(3-0-6) 

ENGL3104  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

ENGL3201 1552107 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6) 

ENGL3203 1552104 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

ENGL3303 1552105 การอานภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

ENGL3401  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

ENGL3403 1553104 การเขียนภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

ENGL3505 1553401 ไทยศึกษา 1 3(3-0-6) 

ENGL3506  ไทยศึกษา 2 3(3-0-6) 

ENGL3507 
1553304 

1554302 
วรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL3508 1553301 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL3509 1553302 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL3510  นวนิยายสมยัใหม 3(3-0-6) 

ENGL3511 1553401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ

ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

ENGL3512  ภาษาอังกฤษเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ENGL3603 1552201 การแปลภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

ENGL3604 1554201 การแปลภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

ENGL3605 1534101 อรรถศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 

ENGL3606  วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL3701 1552201 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

ENGL3706 1552101 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3(3-0-6) 

ENGL3707  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ENGL3708 1554902 การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL3709  ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0-6) 

ENGL3732 1552616 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ2 3(3-0-6) 

ENGL3733 1552606 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว3 3(3-0-6) 

ENGL3742 1552617 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 2 3(3-0-6) 

ENGL3751 1552621 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินและการธนาคาร1 3(3-0-6) 

ENGL3752  ภาษาอังกฤษสําหรับการเงินและการธนาคาร2 3(3-0-6) 

ENGL3761 1552401 การสือ่สารธรุกจิระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

ENGL3771 1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1 3(3-0-6) 

ENGL3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL4204  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

ENGL4205 1552106 วาทการ 3(3-0-6) 

ENGL4304  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

ENGL 4305  การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

ENGL 4404  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

ENGL 4405 1553105 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) 

ENGL 4513 
1553303 

1554301 
วรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6) 

ENGL 4514  วรรณกรรมที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

ENGL 4515 1553305 วรรณกรรมเชคเสปยร 3(3-0-6) 

ENGL 4607 1554202 การแปลภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

ENGL 4608  ภาษาศาสตรเชิงสังคม 3(3-0-6) 

ENGL 4710  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

ENGL 4712  การประเมินและพัฒนานวัตกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5 

ENGL 4713  การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ENGL4761  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

ENGL4762  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจขนสง 3(3-0-6) 

ENGL4763  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ENGL4764  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

ENGL 4772 1553106 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2 3(3-0-6) 

ENGL 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) 

ENGL 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษหรือ

ฝกอบรมตางประเทศ 

5(225) 

ENGL4803 1553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอังกฤษธุรกิจ 2(90) 

ENGL4804 1554801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 5(225) 

ENGL 4901  สัมมนาทางภาษาอังกฤษ 1(0-2-1) 

ENGL 4902  การวิจัยทางภาษาอังกฤษ 3(0-6-3) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   
 

ENGL 1101 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 1 

 ทบทวนและเพิ่มเติมความรูทางดานไวยากรณและโครงสรางของประโยค ไดแก วจี

วิภาค การเรียงลําดับคํา ความสอดคลองระหวางประธานและกริยา ประโยคความเดียวและ

ความรวม ประยุกตรูปและการใชภาษาอังกฤษมาใชในการพูดและเขียนในบริบทตางๆ 

 

ENGL 1102 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ENGL 1101  

 ศึกษา โครงสรางประโยคที่ซับซอนมากขึ้น ไดแก ประโยคความซอน การ

 เปรียบเทียบ การพูดใหมเปนภาษาของตนเอง กริยาวลี กริยาชวย เพือ่ให  ผูเรียนสามารถ  

             นําความรูมาใชในทักษะการใชภาษาทั้ง 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ENGL 1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

Listening and Speaking English1 

 ฝกการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ  โดยใชบทสนทนา  บทบาทสมมติและการพูดที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  โดยใชเกมและกิจกรรมตาง ๆ เปนสื่อ เนนการออกเสียงและการ

สรางรูปประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในภาษาพูด เชน การใชคําเชื่อม การปรับเปลี่ยนระดับภาษา

ในเขากับสถานการณ และการตระหนักถึงรูปแบบประโยคที่ไมถูกตอง  การเนนเสียงหนัก

และนํ้าเสียงที่ใชในการพูดทั้งในระดับคํา วลี ประโยค และบทสนทนาสั้นๆ 

 

ENGL 1202 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 

Listening and Speaking  English 2 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1201  

  ฝกการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเนนการติดตอที่เกี่ยวของกับอาชีพและ

การทํางาน ไดแก การสัมภาษณงาน การรายงาน การจดบันทึกแบบสั้นๆ และการปฏิบัติตาม

คําสั่งตางๆ 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 1301 การอานภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

Reading English1 

 ศึกษากลยุทธตางๆ ในการอานเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเร่ิมจากการอาน

ในระดับประโยค ทั้งประโยคความเดียว และประโยคที่มีโครงสรางซับซอน จนถึงการอานใน

ระดับอนุเฉท โดยใหความสําคัญกับการเดาความหมายจากบริบท การสังเคราะหคํา การใช คํา

อางอิงตลอดจนการอานเพือ่หา ความคิดหลัก รายละเอียดหลักและรายละเอียดรอง 

 

ENGL 1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 

Business English1 

ศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก โครงสราง

ภายในองคกร  ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร  การติดตอทางโทรศัพท  การจัดเรียง

กําหนดการและการนัดหมาย  การติดตอธุรกิจดานสังคม  จดหมายธุรกิจในสํานักงาน(บันทึก

สั้น  จดหมายสั้น  คําเตือน ปายประกาศ)  จดหมายสอบถาม  ตอบกลับ  และสั่งสินคา  รวมทั้ง

การสมัครงาน 

 

ENGL 1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 

Business English 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :ENGL 1701 

ศึกษาคําศัพทเฉพาะสํานวนตางๆในเนื้อหาทางธุรกิจเพิ่มเติมโดยเนน การคาภายใน

และระหวางประเทศ   การดําเนินธุรกิจในสาขาอาชีพตางๆ และในสถานการณตางๆ   เชน  

การนําเขา และการสงออก  การขนสงสินคา  ธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม     ระเบียบวาระ

การประชุม  การเขียนบันทึกการประชุมของบริษัท   รายละเอียดของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ

การโฆษณา  บทความทางธุรกิจจากอินเตอรเน็ต และจดหมายรองเรียนและประนีประนอม 

ฯลฯ   

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2103 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 3                 3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 3 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1101, 1102  

 ศึกษาโครงสรางใหญๆของภาษา ไดแก ประโยคเงื่อนไข วาจก ประโยคที่มีความ

ซับซอนมากขึ้น การใชกาลที่ยากขึ้นและนํามาประยุกตใชในการเขียนในรูปแบบตางๆ ไดแก 

การบรรยาย การเลาเร่ือง 

 

ENGL 2201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

                            Listening and Speaking in Business English    

 ฝกทักษะการฟงและการพูดเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน 

ทางการ ทั้งการติดตอธุรกิจระหวางบุคคล ระหวางที่ปรึกษากับลูกคา ผูผลิตกับผูบริโภค การ

ประชุมกลุมยอย     และการประชุมกลุมใหญ 

. 

ENGL2208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานมัลติมีเดีย               3(3-0-6)  

 English Communication for Multimedia   

           ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานมัลติมีเดีย การอาน พูด ฟง เขียนเพื่อการผลิตงานดาน  

 มัลติมีเดีย การสืบคนความรูทางดานมัลติมีเดียผานระบบ Internet  

             ฝกทักษะการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ  

 

ENGL 2301 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6) 

                          Reading in Business English    

            ฝกกลยุทธเพื่อพัฒนาทักษะในการอานภาษาอังกฤษธุรกิจในหลากหลายรูปแบบใหมี 

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเขาใจความหมายของโครงสรางและวัตถุประสงคของบทความ เพื่อ

พัฒนาไปสูการสรุปเร่ืองที่อาน ไดและสามารถนํามาอภิปรายได 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2302 การอานภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

Reading English 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL 1301 

 ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงเน้ือหา ตัวบงชี้ชนิดตางๆ  ความกลมกลืน อุปมาอุปมัย ความ

แตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น ฝกอานเน้ือหาประเภทตางๆที่ยาวขึ้น ไดแก เร่ือง

เลา การบรรยาย การอธิบายความและการเปรียบเทียบ 

 

ENGL 2401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

Writing  English1 

 ฝกทักษะการเขียน กระบวนการเขียน การเขียนประโยคใจความหลัก ประโยค

ใจความรอง รวมทั้งการใชคําเชื่อมในประโยคและระหวางประโยค เพื่อใหเกิดความตอเน่ือง

ของเน้ือหา  

 

ENGL 2402 การเขียนภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

Writing  English 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :ENGL 2401  

 ฝกเขียนอนุเฉทและความเรียงสั้นๆ โดยใชทักษะที่ไดศึกษาจากรายวิชา ENGL 2402 

: การเขียนภาษาอังกฤษ 1 รวมทั้งฝกการเขียนสรุปใจความ และการถอดความ 

 

ENGL 2501 วรรณคดีเบื้องตน       3(3-0-6) 

Introduction to Literature 

 ศึกษาความแตกตางระหวางงานที่เปนวรรณกรรมและที่ไมใชงานวรรณกรรมในดาน

การใชภาษาและรูปแบบ ศึกษาคําศัพทพื้นฐานเพื่อความเขาใจ   และเพื่ออภิปรายในทาง  

วรรณกรรม ไดแก   โครงเร่ือง  ฉาก  ความขัดแยง  การสรางตัวละคร  นํ้าเสียงและอารมณ   

กรรมวิธีทางการประพันธ  หัสนาฏกรรม  โศกนาฏกรรม  เปนตน  โดยใชเน้ือหาที่เลือกจาก  

เร่ืองสั้น  บทละครและบทประพันธ รอยกรอง 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2502 วรรณกรรมเอเชยี     3(3-0-6) 

Asian Literature  

 ศึกษานวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทความ  บทรอยกรอง  บทละครและงานเขียนอ่ืน ๆ ของ

นักประพนัธชาวเอเ ชียที่ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ  รวมทั้งงานเขียนประเภทบทความ

หรือจดหมายโตตอบที่ตีพิมพในนิตยสารตางๆ  ซึ่งเปนผลงานที่เพิ่มความรูดานวัฒนธรรม

เอเชียแกผูเรียน 

 

ENGL 2503 ภาษาวรรณคดี     3(3-0-6) 

The Language of Literature  

 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชภาษาวรรณคดีตามบริบท คุณลักษณะ

ของภาษาที่เปนวรรณกรรม ความคิดรวบยอดจากนัยของบริบท จากสื่อสิ่งพิมพและบท

วรรณกรรมจากที่หลากหลายจากงายไปหายาก และการตีความ 

 

ENGL 2504 วรรณคดสีาํหรับเดก็      3(3-0-6) 

Children’s Literature  

 ศึกษาองคประกอบที่สําคัญทั่วไปรวมทั้งการศึกษาเชิงวิพากษในวรรณกรรมสําหรับ

เด็ก ไดแก นิทานพื้นบาน เทพนิยาย ปริศนา เพลงกลอมเด็ก และเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็กศึกษา

รายละเอียดของวรรณกรรมชั้นสูงสําหรับเด็ก 

 

ENGL 2601 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน       3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 

 ศึกษาภาษาอยางเปนระบบ  เนนภาษาที่ผูเรียนจําเปนตองใช เชน ภาษาอังกฤษ  ภาษา

ฝร่ังเศส และภาษาไทย ฯลฯ  เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค และระบบ

ความหมาย รวมทั้งคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของ   ความแตกตางพื้นฐานระหวางภาษาพูด และ

ภาษาเขียน มีความรูเกี่ยวกับภาษาพูดตามแนวภาษาศาสตร สามารถประยุกตใชความรูทาง

คําศัพท  การเรียงคํา และการประกอบคําได 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2602 สทัศาสตร ภาษาอังกฤษเพื่อการใช      3(3-0-6) 

Practical English Phonetics 

  ศึกษาหลักการพื้นฐานของวิชาสัทศาสตร  ไดแก ลักษณะเสียงสระ เสียงพยัญชนะ  

สัญลักษณ และการถายทอดเสียง   การวิเคราะหเสียงอยางงายจากตัวอยางการอานของเจาของ

ภาษาที่ไดบันทึกไว   การฝกปฏิบัติในการอาน  การบันทึกเสียง  การพูดคนเดียว  และ การ

สนทนาทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ  เพื่อนํามาวิเคราะหหนวยเสียงพิเศษในภาษา 

เชน การลงเสียงหนัก  และระดับเสียงสูงตํ่าในประโยค  ลักษณะพิเศษของภาษา  รวมทั้งเสียง

ในภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับคนไทย 

 

ENGL 2703  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ       3(3-0-6) 

English for Business Communication 

 ศึกษา ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ  โดยเนนทักษะฟง พูด อาน เขียน ใน

เน้ือหา ไดแก การขอรอง การบอกทิศทาง การโตตอบทางธุรกิจ และ การแสดงความคิดเห็น

ตางๆ 

 

ENGL 2705 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย      3(3-0-6) 

English for Early  Childhood Teachers  

 ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท และนิยามศัพทเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การ

อานขอความ ขาวสาร เอกสาร ตํารา และบทกลอนภาษาอังกฤษ การใชความรูภาษาอังกฤษ

เปนเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงการเรียนรูตางๆ  

 

ENGL2707 การเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลง      3(3-0-6)  

 English through Songs 

  ศึกษาบทเพลงภาษาอังกฤษทั้งเกาและใหม โดยเนนการเพิ่มพูน คําศัพท สํานวน 

ความหมายและการใชภาษาอังกฤษในบทเพลง 

  

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2711 ภาษาองักฤษสาํหรับอตุสาหกรรมโรงแรม 1      3(3-0-6) 

 English for Hotel Industry 1     

  ศึกษาคําศัพท   สํานวนภาษา และบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใชในอุตสาหกรรมโรงแรม              

การจองหองพัก ทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และ จดหมายอิเลคทรอนิคก การใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหองพัก การบอกราคา  ประเภทของหองพัก  และศัพทเฉพาะที่ใชในโรงแรม ไดแก 

ตําแหนงหนาที่ และแผนกตาง ๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาของโรงแรม

ในสถานการณตางๆที่แตกตาง ทั้งการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

 

ENGL 2712 ภาษาองักฤษสาํหรับอตุสาหกรรมโรงแรม 2 3(3-0-6) 

 English for Hotel Industry 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน:ภาษาองักฤษสาํหรับอตุสาหกรรมโรงแรม1 

 ศึกษาคําศัพท  สํานวนภาษาและบทสนทนาประโยค ที่ใชในสถานการณตางๆของ

อุตสาหกรรมโรงแรมที่สูงขึ้น  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกสํานวนที่สุภาพในการสื่อสารของ

พนักงานโรงแรมที่ติดตอกับลูกคา  การตอนรับ การรับจองหอง การรับโทรศัพท งานของแผนก

แมบาน และการปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 

ENGL 2721 ภาษาอังกฤษสําหรับอตุสาหกรรมการทองเท่ียว 1                   3(3-0-6) 

                            English for Tourism Industry 1 

   ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่จําเปนในการติดตอสื่อสารใน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยมุงเนนการฝกทักษะทั้ง 4 ในระดับพื้นฐาน  ผูเรียนไดรับทั้ง

ความรูภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ   การ

บรรยายสถานที่ทองเที่ยว การวางแผนการเดินทางและลักษณะการทํางานในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว  

                                

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 2722 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 2      3(3-0-6) 

                           English for Tourism Industry 2             

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน:  ENGL 2721 

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น  โดยมุงเนนการฝกทักษะทั้ง 4  เพื่อใหผูเรียนสามารถใช

ภาษาอังกฤษไดอยางมั่นใจและถูกตอง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทํางานใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 

ENGL 2731 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 1 3(3-0-6) 

English for the Secretary 1   ศึ          

ศึกษาและฝกฝนการใชคําศัพท ถอยคํา สํานวน และบทสนทนาขั้นพื้นฐานของ 

งานเลขานุการและงานสํานักงานทั้งการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท ไดแก การ 

ทักทายและการตอนรับลูกคา การใหขอมูล การบอกทิศทาง การใชเคร่ืองใชสํานักงาน  

ตลอดจนการจดบนัทกึ การกรอกแบบฟอรมและเขยีนจดหมายธุรกิจแบบงาย ๆ 

 

ENGL 2741  ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1 3(3-0-6) 

 English for Marketing 1 

          ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใชในการตลาด  ความหมาย 

ของการตลาด สวนผสมทางการตลาด สินคา ราคา รายการสงเสริมการขาย การกระจายสินคา 

โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง4ดานของผูเรียน ตลอดจนเขาใจเอกสารทางการตลาดจาก

สื่อตางๆได ไดแก หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ และบทความทางดานธุรกิจทั้ง

จากสื่อสิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต 

 

ENGL 3101 ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 English for Information Technology 1                

 ศึกษาภาษาที่ใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนคําศัพทและประโยค

ที่ใชในตํารา คูมือตางๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถสรุปใจความ

สําคัญจากขอความที่อาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3102 ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

  English for Information Technology 2                

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 

 ศึกษาภาษาที่ใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่สูงขึ้นโดยเนน

คําศัพทประโยคและขอความที่ใชในตําราคูมือตางๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต สามารถสรุปใจความสําคัญจากขอความที่อาน และนําเสนอขอมูลในรูปการ

เขยีนยอหนา 

 

ENGL 3104  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 4     3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 4 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1101, 1102, 2103  

ศึกษาโครงสรางประโย คที่ยากขึ้น ไดแก substitutions & ellipsis features of 

declarative, imperative, exclamatory sentencesใหผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลปากเปลา  ได

อยางเหมาะสม 

 

ENGL 3201 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(3-0-6) 

English for Public Speaking   

      ศึกษาคํากลาวสุนทรพจนและวิธีการนําเสนอ ลักษณะภาษา องคประกอบของเน้ือหา

และ การพัฒนาการนําเสนอขอคิดเห็นในรูปของประโยคลักษณะตางๆ ทั้งวลี คํากลาว คํา

อุปมาอุปไมย นําเสนอสุนทรพจนโดยฝกการใชเสียง จังหวะ ระดับเสียงและการเวนวรรค 

นอกจากน้ีผูเรียนจะฝกเขียนสุนทรพจนในสถานการณตางๆ ตลอดจนการนําเสนอกิจกรรม

กลุมในชั้นเรียน 

  

ENGL 3203  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 

Listening and Speaking 3 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1201, 1202  

ศึกษาและฝกการพูดในแตละรูปแบบที่แตกตางกัน รวมทั้งการใหขอคิด  และให

 ขอมูลตาง ๆ  โดยจะเนนการพูด  อภิปรายจริง  ที่ประกอบไปดวยคําศัพท  และโครงสราง  

 ประโยคที่ยากและซับซอนยิ่งขึ้นกวารายวิชาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3303  การอาน ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 

Reading English 3 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1301, 2302  

 ฝกอานเนื้อหาที่ยาว และมีความซับซอนมากขึ้น จากรายวิชาที่ 2 โดย ใชเน้ือหาจาก

แหลงตางๆ เพื่อใหเห็นความหลากหลายของ รูปแบบและลีลา การเขียน ไดแก บทความใน

หนังสือพิมพ การโฆษณา บทบรรณาธิการ และบทวิจารณ เขาใจความคิดเห็น และเจตคติของ

ผูเขียน และสามารถอานในระดับตีความได เพิ่มพูนคําศัพทที่ยากขึ้น 

 

ENGL 3401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                             3(3-0-6) 

 Writing in Business English    

  ฝกทักษะการเขียนทางธุรกิจ การโตตอบจดหมายธุรกิจเชน บันทึกขอความ 

จดหมาย  จดหมายอิเลคทรอนิคส ฝกการเขียนรายละเอียดสินคา ฝกเขียนรายงานขนาดสั้น

เกี่ยวกับธุรกิจ  ประกาศและโฆษณาภายในสํานักงาน 

 

ENGL 3403 การเขียนภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 

Writing English 3 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 2401, 2402  

 ฝกเขียนความเรียงชนิดตางๆ เชน การเขียนแสดงลําดับขั้นตอน  การเขียนนิยาม การ

เขียนจําแนกประเภท การเขียนเปรียบเทียบ  การเขยีนแสดงเหตุและผล  การเขียนแบบ

ยกตัวอยาง และการเขยีนแสดงความคดิเห็น  

 

ENGL 3505 ไทยศึกษา 1      3(3-0-6) 

Thai Studies 1 

 ศึกษาเร่ืองราวของไทย เกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา และวิถีชีวิต 

เพื่อพฒันาทักษะดานการจดบันทึกขอความ  และการนําเสนอ และสามารถถายทอดเร่ืองราว

เกี่ยวกับประเทศไทยใหชาวตางชาติสามารถเขาใจได 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL3506  ไทยศึกษา 2      3(3-0-6) 

  Thai Studies 2 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 3505  

 ศึกษาเร่ืองตางๆ ของไทยเพิ่มจากรายวิชา  3503 ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ศิลปะ 

ดนตรี วรรณคดี ประเพณี ความเชื่อ และกีฬา ฯลฯ ใหผูเรียนไดฝกฝน และใชภาษาไดอยาง

คลองแคลว และถูกตองโดยเฉพาะการพูด และการเขียน เนนใหผูเรียนไดคนควาจาก

แหลงขอมูลตางๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู เกี่ยวกับการแปล 

 

ENGL 3507 วรรณคดีอังกฤษ       3(3-0-6) 

English Literature 

 ศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษจากยุคกลางถึงยุคโรแมนติก เนนยุคอลิสซาเบธและยุค

โรแมนติก เกี่ยวกับอิทธิพลและความสําเร็จทางวรรณคดีของแตละยุค ศึกษาตัวอยางของ

นักเขียนคนสําคัญ เชน Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope, Dryden, 

Wordsworth, Coleridge 

 

ENGL3508 รอยกรองภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

Poetry Selections 

 ศึกษากวีนิพนธภาษาอังกฤษที่นาสนใจ  ของกวีเอก ที่มีชื่อเสียงและกวีรวมสมัย   เพื่อ

เพิ่มพูนพื้นฐานความรูดานกวีนิพนธ   มุงศึกษาพัฒนาการของการใชคําและลีลาในการเขียน

บทกวี  เพื่อการเรียนในระดับสูงขึ้น  และตัดสินคุณคาของบทกวีนิพนธตาง ๆ ได 

 

ENGL 3509  รอยแกวภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

Prose Selections 

  ศึกษางานเขียนรอยแกวภาษาอังกฤษที่นาสนใจ  ไดแก งานเขียนที่ตัดตอนมาจาก

สุนทรพจน  นวนิยายชิ้นเอก  ความเรียง  เร่ืองสั้น  รวมทั้งนวนิยายรวมสมัย ไดแก  งานของ 

จอหน ฟอลส (John Fowles) เกรแฮม กรีน (Graham Green)  เลอ การ (Le Carre)  เพื่อพัฒนา

ทักษะในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณไปพรอมกับพัฒนาการอาน 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3510  นวนิยายสมัยใหม       3(3-0-6) 

Modern Novels 

 ศึกษานวนิยายสมัยใหมที่สะทอนสภาพสังคมอยางนอย 2 เร่ือง โดยเปนวรรณกรรม

คลาสสิค  1 เร่ือง  มุงหมายใหผูเรียนวิเคราะหสภาพสังคมดานตางๆ ที่ปรากฎในวรรณกรรมที่

อาน สามารถเพิ่มพูนคําศัพทและพัฒนาทักษะการอาน 

 

ENGL 3511 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

Socio-Cultural Backgrounds of English – Speaking Countries 

 ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  

รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร  ศาสนา  การเมือง  สังคม  โครงสรางครอบครัว  เทคโนโลยี  

ศลิปะและดนตรี 

 

ENGL 3512 ภาษาอังกฤษเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ       3(3-0-6) 

English for International Relations 

 ศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของในดานความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดาน

ความเหมือน ความแตกตางทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากรายงานขาว

ปจจุบัน    สารคดี บทวิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะการอานในเชิงวิเคราะห รวมทั้งทักษะการคิด

ทั้งในกรอบ และนอกกรอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการมองปญหา และการแกไขปญหา

ระดับประเทศ และระหวางประเทศ จากกรณีศึกษา ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ อาทิ 

วิกฤตการณทางการเมืองของประเทศมหาอํานาจตะวันตกการฟนฟูความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศเพื่อนบาน เปนตน 

 

ENGL 3603 การแปลภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

Translation English1 

 ศึกษาหลัก การแปลเบื้องตน เกี่ยวกับความหมายของการแปล กระบวนการแปล เพื่อ

ฝกนักศึกษาแปลอยางมีระบบ ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทย

เปนภาษาอังกฤษ โดยเนนฝกแปลในระดับประโยคจนถึงการแปลบทความสั้นๆ จากงานเขียน

ที่หลากหลาย 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3604 การแปลภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 

Translation English 2 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL 3603  

  ฝกแปล ขอความ เนื้อหา และบทความที่ยาก และยาวขึ้นในรูปแบบตางๆ  รวมทั้ง

บทความจากหนังสือพิมพ รายงานตางๆ บันทึกที่ตัดตอนจากวิชาการสาขาตางๆ สุนทรพจน  

บทตัดตอนจากวรรณกรรมตางๆ  ทั้งจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

ENGL 3605  อรรถศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน       3(3-0-6) 

Introduction to Semantics 

ศึกษาความหมายในทางภาษาศาสตรประกอบดวยความหมายระดับคํา ระดับ

ประโยคและศึกษาการรูจําความสัมพันธของความหมายระหวางประโยค ความหมายรวบยอด 

การวางรูปแบบอนุเฉทและความเรียงที่มีอิทธิพลตอความหมาย การหาคําที่มีความหมายหลาย

นัย เพื่อกําหนดความหมายที่ถูกตองของคํา 

 

ENGL 3606 วากยสัมพันธทางภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

English Syntax 

 ศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน เพื่อใหนักศึกษารูจักประเภทและหลักการของ

โครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษ โครงสรางคําศัพทเฉพาะ รวมถึงสังเกตหลักในการ

เปรียบเทียบโครงสรางทางภาษา 

 

ENGL 3701 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Translation in Business English     

 ศึกษาหลักการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในขั้น

พื้นฐานไปถึงระดับที่นักศึกษาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและการทํางานได  โดยมุง

ฝกการแปลเกี่ยวกับขอความและบทความทางธุรกิจที่หลากหลาย  ขาวธุรกิจ โฆษณา เอกสาร

ประชาสัมพันธ  ฉลาก  สมุดคูมือสินคา  และอ่ืน ๆ 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3706  การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง       3(3-0-6) 

English through Drama  

ฝกใชภาษาอังกฤษในการแสดงในรูปของบทพูดคนเดียว  บทสนทนา  บทละครเปน

ฉากและบทละครเปนเร่ือง  เนนศักยภาพในการ ใชภาษาโดยใชบทละคร ผูเรียนรวมกลุมกัน

แสดงละครสั้นหรือละครเปนฉาก โดยใชการแสดงแบบไมตองดูบทมากอน  นอกจากน้ันยังมี

สวนรวมในการเลนเกมหรือกจิกรรมซึง่แสดงศกัยภาพในดานการแสดง 

 

ENGL3707  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

English for Cultural Communication 

ศึกษาวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษ เนนการฝกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 

 

ENGL 3708 การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

Learning English in English Speaking Countries 

 เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดใชชีวิตในประเทศเจาของภาษา ไดแก อเมริกา แคนาดา   

                อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร เปนตน 

 

ENGL 3709 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3(3-0-6) 

English for Teachers 

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการคนควาเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ เพื่อนําไปเปนประโยชนในการ

เรียนการสอนและการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

ENGL 3732 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 2 3(3-0-6) 

 English for the Secretary 2 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ1                  

  ใหผูเรียนไดฝกเขียนบันทึกขอความ  จัดทําตารางนัดหมาย การจัดทําระเบียบ

วาระการประชุม การจดบันทึกการประชุม  การจัดทํารายงานการประชุม การจัดทํา

รายงานประจําป ตลอดจนการเขียนจดหมายธุรกิจเพิ่มเติม 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3733 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 3(3-0-6) 

                           English for Tourism Industry 3             

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ภาษาอังกฤษสําหรับอตุสาหกรรมการทองเท่ียว 2 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ ทางดานภาษาในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศมีการฝกฝนการสนทนาใน

สถานการณตางๆ 

 

ENGL 3742 ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 2    3(3-0-6) 

                           English for Marketing 2  

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด1 

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่สูงขึ้น ไดแกการนําเสนอหัวขอทางการ

ตลาด ทั้งการเขียน และการพูด การนําเสนอเร่ืองการขยายตลาดของบริษัท การออกสินคาใหม 

นโยบายดานการตลาดของบริษัท การรายงานผลการดําเนินงานของฝายตลาด   โดยมุงเนนให

ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป  

 

ENGL 3751 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน และการธนาคาร 1    3(3-0-6) 

English for Finance and Banking 1  

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจการเงินและการธนาคาร   

ตลาดทุน ตลาดหุน บัญชีธนาคารและการติดตอทําธุรกรรมดานการเงิน และการธนาคาร โดย

มุงใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 ดาน ตลอดจนเขาใจการธนาคารจากสื่อตางๆได ไดแก  

หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ และบทความทางดานธุรกิจทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ และ

อินเตอรเน็ต  

 

ENGL 3752 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน และการธนาคาร 2 3(3-0-6) 

 English for Finance and Banking 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน:ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน และการธนาคาร 1 

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่สูงขึ้น ไดแก  การทํางานของพนักงาน

ธนาคาร ในฝายเงินฝาก ฝายสินเชื่อ ฝายการคาระหวางประเทศ และอ่ืน ๆ โดยมุงเนนให

ผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 3761 การสื่อสารธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

Intercultural Business Communication  

 ศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการสื่อสารและการตีความ ทั้งทางดาน

สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอิทธิพลของเทคโนโลยี โดยเนนที่ความคิดรวบยอดใน

เร่ืองของพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ อันจะนําไปสูการควรปฏิบัติหรือไมควร

ปฏิบัติเมื่อมีการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวตางประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมเชิงธุรกิจที่เปน

ระดับทองถิ่นและระดับสากล 

 

ENGL 3771 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1     3 (3-0-6) 

 Mass Media English 1   

  ศึกษาหลักการและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ  หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ รายการ 

เดินทาง โฆษณา โดยมุงเนนศึกษาลักษณะภาษาระดับคําและประโยคในหัวขอขาว ขอความ

โฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว และโฆษณาประเภทตางๆ 

 

ENGL3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 

  Research Methodology in English 

   ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  

      การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน   

                        การเลือกกลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและ  

                        การวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และ  

                        การประเมินผลการวิจัย  โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง ภาษาอังกฤษ  ทั้งใน  

                        ดานภาษาศาสตร หลักการใชภาษา ภาษาและวรรณคดี และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

ENGL 4204 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

Listening and Speaking 4 

             วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1201, 1202, 3203  

 ฝกความเขาใจ จากการฟง บทความ ละคร การรายงานขาวและวิดีทัศน  และสามารถ

สรุปพรอมและแสดงความคดิเห็น  รวมถึงฝกพูดในที่ชุมชน การบรรยายและรายงานดวยปาก

เปลา 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4205 วาทการ       3(3-0-6) 

Diction and Speech 

มุงเนนการฝกฝนการอานในเชิงปฏิบัติ  ฝกปฏิบัติการอานขาว  การกลา วในที่ประชุม  

การแจงขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยวทั้งการพูดอยางเปนทางการและไมเปนทางการ บันทึก

บทสนทนาที่ตอเนื่องและนํามาฟงเพื่อวิเคราะหการออก เสียง ทั้งดานการออกเสียงหนักเบา 

การตัดสระ และรูปแบบการใชนํ้าเสียง  ทั้งในบทสนทนาคนเดียวและสองคน    

 

ENGL 4304 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

Academic Reading 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1301, 2302, 3303  

ศึกษาและฝกการอานรูปแบบตางๆ ของเอกสารทางวิชาการ เชน รายงาน บทความ 

รายงานการวิจัย และบทวิเคราะหตางๆ ในวารสารวิชาการ 

 

ENGL4305  การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 

Readings in Personality Development 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 1201, 1202, 3203  

ศึกษาคําศัพทและงานเขียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมสูการประกอบอาชีพ 

 

ENGL 4404 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

Academic Writing 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 2401, 2402, 3403  

ศึกษาวิธีการและฝกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ศึกษารูปแบบและวิธีการ

เขียนรายงาน บทความทางวิชาการโดยมีบทนํา ตัวเร่ืองและบทสรุป  พรอมทั้งใชขอมูลอางอิง

และเขียนถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4405 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค      3(3-0-6) 

Creative Writing 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 2401, 2402, 3403 

 ศึกษาและฝก การเขียนโดยใชความคิดสรางสรรค ที่สื่อออกในรูปแบบโฆษณา คํา

ขวัญ เร่ืองสั้น คําประพันธ ฯลฯ เนนการใชคําศัพทและสํานวนที่สละสลวยและดึงดูดใจ และ

ใหความสําคัญตอความถูกตองของโครงสรางทางภาษา แตไมมากจนเปนการสกัดกั้น

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน 

  

ENGL 4513 วรรณคดีอเมริกัน       3(3-0-6) 

American Literature 

 ศึกษาวรรณดคีอเมริกัน เพื่อใหเขาใจความหมาย ตลอดจนแนวคิดทางวัฒนธรรม 

และสภาพแวดลอมของสังคมอเมริกันในยุคตางๆ พรอมทั้งสามารถวิจารณงานเขียนที่ศึกษา

ไดอยางมีหลักเกณฑ 

 

ENGL 4514 วรรณกรรมท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

Literary works in English 

ศึกษาวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นและกวีนิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ โดย

นักเขียนที่มีชื่อเสียงชาติตางๆ นอกเหนือจากอังกฤษและอเมริกัน 

 

ENGL 4515 วรรณกรรมเชคเสปยร      3(3-0-6) 

Shakespeare 

ศึกษางานละครของเช็คสเปยร ภูมิหลังการละครในยุคอลิสบิทัน โดยเนนบทละครที่

มีชื่อเสียงประเภทโศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม ประวัติศาสตร เร่ือง แม็คเบ็ธ  แฮมเล็ต  คิง

เลียร  โอเทลโล อานบทละครอยางละเอียด 1 เร่ือง จากบทละครตอไปน้ี เฮนร่ีที่ 1 เดอะแทม

เพสท  แอสยูไลคอิท จูเลียสซีซาร คิงเลียร โรมิโอแอนดจูเลียต  

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4607 การแปลภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 

Translation 3 

             วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 3603, 3604  

 ฝกทักษะการแปลในระดับสูง  ซึ่งตอจากวิชาการแปล II โดยเนนใหผูเรียนฝกแปล 

บทความ  บทคัดยอ และเอกสารในดานวิชาการตางๆ นอกจากน้ี ผูเรียนจะไดทดลองฝกแปล 

นวนิยาย  เร่ืองสั้น รวมทั้งเอกสารทางราชการตางๆ 

 

ENGL 4608 ภาษาศาสตรเชิงสังคม       3(3-0-6) 

Sociolinguistics 

 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาแมดานการสื่อสารระหวางผูพูดและผูฟงที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกใชคําและรูปแบบทางไวยากรณ และนําไปประยุกตใชกั บภาษาอังกฤษโดยเนนภาษาพูด 

แตยังคงใหความสําคัญกับภาษาเขียน  รูปแบบภาษาที่ใชในการสัมภาษณ ภาษาที่เปนที่

ยอมรับและไมยอมรับ ลักษณะเฉพาะของภาษาถิ่น 

 

ENGL 4710 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 

English for Health 

 ฝกอานบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการ  วิตามินและอาหารเสริม

เพื่อตานโรคภัยไขเจ็บ ฟตเนส  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และการแพทยทางเลือก ทั้งน้ี

ผูเรียนจะไดศึกษา คําศัพท และสํานวนภาษา และฝกฝนทักษะการสื่อสารจากบทสนทนาใน

สถานการณตางๆ   

 

ENGL 4711 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ       3(3-0-6) 

English for Ecotourism 

ศึกษา คําศัพท สํานวนภาษาในเร่ืองการทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ ไมใหเปนการ

รบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ ศึกษาเรียนรูและเขาใจในเร่ืองทัศนียภาพ   พืช

พรรณและสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียน

มีจิตสํานึกที่ดีดา นสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน โดยผูเรียนจะไดรับการฝกฝนทั้งทักษะการอาน

เพื่อแสดงความคิดเห็นและทักษะการเขียน บทความสั้นๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  

ในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4712 การประเมินและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

 Assessing and Developing Innovation Teaching 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรและประเมินหนังสือเรียน คูมือที่ใชในโรงเรียนระดับ

ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและรูปแบบ สามารถเปรียบเทียบแบบเรียน

ในระดับชัน้เดียวกนั (ในดานการเสนอคําศัพท ไวยากรณ หนาที่ของภาษา) ศึกษาเทคนิคการ

จัดการเรียนรู วิธีการเรียนรูใหมๆ จากสื่ออิเลคโทรนิคสและอ่ืนๆ 

 

ENGL 4713 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

Language Learning Assessment 

 ศึกษาวิเคราะหหลักการประเมินการเรียนรู และเคร่ืองมือสําหรับการประเมินการ

เรียนรูในชั้นเรียน ฝกการเขียนขอสอบ เพื่อวัดทักษะทางภาษาแตละทักษะและบูรณาการทุก

ทักษะเขาดวยกัน รวมทั้งฝกการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ 

 

ENGL 4761 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ                    3(3-0-6) 

                           English for Service Industries   

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาในอุตสาหกรรมบริการที่อยูในสมัยนิยม           

ธุรกิจแฟชั่น สปา  นวดแผนไทย และธุรกิจจัดเลี้ยง โดยมุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาและฝกการ

นําเสนอการใหบริการอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆที่กลาวมาแลว 

 

ENGL 4762 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจขนสง  3(3-0-6) 

                   English for Logistics      

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจขนสงและการจัดการระบบ

สินคา ตลอดจนการสื่อสารที่มีรูปแบบ เชน การบรรจุภัณฑ ระบบคลังสินคา การขนสงสินคา 

และการกระจายสินคาสูผูบริโภค โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช

ในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4763 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 English for International Business   

 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในการติดตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ ธุรกิจการนําเขาและสงออก วิธีการชําระเงิน การขนสงสินคาระหวางประเทศ 

และเอกสารการคาระหวางประเทศและการเจรจาตอรอง โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถ

นําเสนอขอมูลทางธุรกิจและวิเคราะหขอมูลตางๆเกี่ยวกับธุรกิจได 

 

ENGL 4764  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม และการนําเสนอ 3(3-0-6) 

  English for Meeting and Presentation   

   ฝกทักษะภาษาที่ใชในการประชุมและนําเสนอ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกการวางแผน 

กลวิธีการนําเสนอ การเลือกขอมูล การจัดระเบียบขอมูล และการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งรูจักการใชภาษาในการประชุม 

 

ENGL 4772 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2      3(3-0-6) 

 Mass Media English 2    

            วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL3771  

 ฝกทักษะการอานขาวและบทความจากนิตยสารที่สูงขึ้นจากรายวิชาภาษาอังกฤษใน

สือ่มวลชน 1 โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกอานจากสื่อสิ่งพิมพ  ตีความและแสดงความคิดเห็นจาก

เทปบันทึกรายการวิทยุและบทอานจากรายการโทรทัศน รวมทั้งฝกแยกขอเท็จจริงจากความ

คิดเห็นและสามารถระบุลักษณะที่สําคัญของภาษาที่ใชในขาว บทความและบทบรรณาธิการ  

 

ENGL 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ     2(90) 

  Preparation for Professional Experience  

ฝกใชทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ที่จําเปนตองใช

ในการประกอบอาชีพ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน  

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)   

 

ENGL 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษหรือฝกอบรมตางประเทศ      5(225) 

Field Experience in English 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL 4801 

 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของภาครัฐและภาคเอกชน   โดยเนนการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

ENGL 4803 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางอังกฤษธุรกิจ                  2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Business English  

 กําหนดใหนักศึกษาฝกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในสถานการณจําลองที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

ไดแก โรงแรม การทองเที่ยว สายการบิน การเงิน การธนาคาร การตลาด และธุรกิจการ

นําเขาและสงออก ตลอดจนการใหความรูดานองคกรและบุคลิกภาพประกอบการฝก

ประสบการณวิชาชีพตอไป 

 

ENGL4804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  5(225) 

  Field Experience in Business English                 

 กาํหนดใหนกัศกึษาฝกงานจํานวน 225 ชั่วโมงในสถานประกอบการดานธุรกิจ 

ไดแก โรงแรม บริษัททองเที่ยว สายการบิน และบริษัทตาง ๆ  

 

ENGL 4901 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ      1(0-2-1) 

Seminar in English 

กําหนดใหนักศึกษาสัมมนาในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ

การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 

 

ENGL 4902 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ      3(0-6-3) 

Research in English 

 ฝกการทําวิจัยเบื้องตนในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไดแก การทําวิจัยดาน

ภาษาศาสตร ดานหลักการใชภาษา ภาษาและวรรณคดี และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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