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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English and Communication 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 
   ชื่อยอ: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (English and Communication) 
   ชื่อยอ: B.A. (English and Communication) 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรมในระดับท่ี
สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหได มีจิตสาธารณะและคุณธรรมจรยิธรรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประเทศ ดานการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีมาตรฐาน
ตามขอกําหนดข้ันต่ําดานคุณภาพของมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2652 มีความเปนเลิศท้ังในดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ และเปนคนดีของสังคม สามารถทําการวิจัยและการสรางนวัตกรรมของสถาบันตาม 
ความตองการและความจําเปนของประเทศ  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  

เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
1. มีความรูความเขาใจในทฤษฎีและหลักการของศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร ไดแก ดานภาษาศาสตร ดานวรรณกรรม ดานการสื่อสาร และความรูความเขาใจในศาสตรอ่ืน ๆ 
ท่ีใชในการประกอบอาชีพได  

2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษควบคูกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือสื่อสารดานวิชาการ การใช
ชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

3. มีทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอันดีในบริบทพหุวัฒนธรรม
ระดับชาติและสังคมโลก  

4. สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ บูรณาการทักษะดานภาษาอังกฤษและการสื่อสารและ
ศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือสังเคราะหแนวทางแกปญหาท่ีซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกท่ีเหมาะสมในการ
นําเสนอผลการวิเคราะหและสังเคราะหดังกลาวสูผูรับขอมูลขาวสารกลุมตาง ๆ  

5. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสํานึกในคุณคา
ความเปนมนุษยและสุนทรียภาพ ความเปนพลเมืองดี และดํารงตนในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  

6. มีทักษะดานวิจัยและการสรางนวัตกรรมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2562 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
1. ผูสอนภาษาอังกฤษ  
2. นักวิชาการ  
3. นักวิจัย  
4. นักขาว  
5. ลามหรือมัคคุเทศก  
6. นักแปล  
7. เลขานุการ  
8. นักเขียน  
9. พิธีกร  
10. พนักงานในธุรกิจการบิน  
11. พนักงานในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  
12. พนักงานในองคกรระหวางประเทศหรือบริษัทขามชาติ  
13. อาชีพอิสระ 

 
หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป   

 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา        
     1) กลุมภาษาไทย  
     2) กลุมภาษาตางประเทศ    

15 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  3 หนวยกิต       
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   3 หนวยกิต         
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 หนวยกิต 
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 3 หนวยกิต 
1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป   3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน จํานวน 15 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ                       จํานวน 55 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก                   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
2.4 กลุมวิชาโท                           ไมนอยกวา                                   15 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา รวม  15  หนวยกิต 

1) กลุมภาษาไทย จํานวน  3  หนวยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)        3(3-0-6) 
2) กลุมภาษาอังกฤษ รวม  12  หนวยกิต 

1421 100 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 (English and Communication I) 6(3-6-9) 
1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 (English and Communication II) 6(3-6-9) 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน  3  หนวยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)  3(3-0-6) 
1431 111 จริยศาสตรและการใชเหตุผล (Ethics and Reasoning) 3(3-0-6) 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปจจุบัน (Communication in Current Society)     3(3-0-6) 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน  3  หนวยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย 3(3-0-6)   

(Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 
2300 115 การจัดการความขัดแยงอยางสันติในฐานะพลเมือง 3(3-0-6) 

(Peaceful Conflict Management as Citizens)  
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน  3  หนวยกิต 

1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตรวมสมัย 3(3-0-6) 
(Contemporary Sexual Health and Life Skills) 

1439 104 วิทยาศาสตรการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)    3(3-0-6) 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) 3(3-0-6)        

1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  จํานวน  3  หนวยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 

(Information Technology for Digital Life)     
1100 112 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  3(3-0-6) 

(Science and Technology for Future)  
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา   จํานวน  3  หนวยกิต 
 1.6.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  

1432 100 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)                    3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)       3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)     3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music for Life) 3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)                      3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)                    3(3-0-6) 
1449 100 มนุษยกับการทองเท่ียว (Man and Tourism)  3(3-0-6) 
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 1.6.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                     3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)  3(3-0-6)                               
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) 3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                                3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life) 3(3-0-6) 

 1.6.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    
1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)         3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยูคายพักแรม (Recreation and Camping)           3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)        3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                         3(3-0-6) 

 1.6.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)  3(3-0-6) 
1100 110 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแหงโลกอนาคต 3(3-0-6) 

(Science for Developing Future World Career Skills)       
1100 116 ความปลอดภัยในการใชชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)  3(3-0-6) 
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

(Climate Change and Biodiversity) 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจําวัน (Safety Agriculture in Daily Life)      3(3-0-6) 
1300 101 ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)   3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

(Modern Business Management and Entrepreneurship)   
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management) 3(3-0-6) 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management)         3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                      3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)             3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  100  หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน จํานวน  15  หนวยกิต 
2.1.1 รายวิชาแกนดานทักษะ  จํานวน  9  หนวยกิต 

1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (English Listening and Speaking)  3(3-0-6) 
1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา 3(3-0-6) 
              (Analytical Reading and Paragraph Writing)   
1421 215 ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills)  3(3-0-6) 

2.1.2 รายวิชาแกนดานภาษาศาสตร                              จํานวน  3  หนวยกิต 
1421 230 ภาษาเบื้องตน (Introduction to Language)          3(3-0-6) 

2.1.3 รายวิชาแกนดานวรรณคดี  จํานวน  3  หนวยกิต 
1421 240 วรรณคดีเบื้องตน (Introduction to Literature) 3(3-0-6) 
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน  55  หนวยกิต 
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับดานทักษะ จํานวน  22  หนวยกิต 

1421 221 การเขียนเรียงความ (Essay Writing)  3(3-0-6) 
1421 320 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)  3(3-0-6) 
1421 331 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6) 
1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers)            3(3-0-6) 
1421 346 ทักษะการทําวิจัย (Research Skills)              3(3-0-6) 
1421 440 แนวคิดโลกรวมสมัย (Contemporary World Views)  3(3-0-6) 
1421 441 การฝกงานดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1(0-3-0)  
  (English and Communication Internship) 
1421 490 การศึกษาอิสระ (Independent Study)                                   3 หนวยกิต 

2.2.2 รายวิชาเอกบังคับดานภาษาศาสตร                             จํานวน  12  หนวยกิต 
1421 231 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  

(English Phonetics and Phonology) 
1421 330 ภาษาศาสตรกับการสื่อภาษา (Linguistics and Language Use)           3(3-0-6) 
1421 338 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  

(English Morphology and Syntax) 
1421 430 ลีลาภาษาและการสื่อสาร (Language Style and Communication) 3(3-0-6)  

2.2.3 รายวิชาเอกบังคับดานวรรณคดี                                   จํานวน  12  หนวยกิต 
1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม             3(3-0-6)  
  (Folk Literature and Reinterpretation) 
1421 340 ประเด็นในวรรณกรรมรวมสมัย (Issues in Contemporary Literature) 3(3-0-6) 
1421 341 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอ่ืน   3(3-0-6)  
 (Literature in Relation to Other Art Forms) 
1421 431 วรรณกรรมพหุวฒันธรรม (Multicultural Literature) 3(3-0-6) 

2.2.4 รายวิชาเอกบังคับดานการแปล                                 จํานวน  9  หนวยกิต 
1421 321 การแปลเบื้องตน (Introduction to Translation)          3(3-0-6) 
1421 339 การแปลสื่อสมัยใหม (New Media Translation) 3(3-0-6) 
1421 432 การแปลตัวบทเฉพาะประเภท (Translation of Specific Text Types)     3(3-0-6) 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากระจายในแตละกลุมได ดังนี ้
กลุมวิชาเอกเลือกดานทักษะ 

1421 113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนเจาบานท่ีดี (English for Hospitality) 3(3-0-6) 

1421 114 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา 3(3-0-6)  

 (English for Marketing and Advertising) 

1421 115 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน (English for Airline Business) 3(3-0-6)  

1421 301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (English for Tourism)  3(3-0-6)  

1421 324 ภาษาอังกฤษในสื่อ (English in Media)   3(3-0-6)  
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1421 345 ภาษาและการใชเหตุผล (Language and Reasoning) 3(3-0-6) 

1421 347 การเขียนเชิงสรางสรรค (Creative Writing) 3(3-0-6) 

1421 348 ภาษาอังกฤษกับการเรียนรูชุมชน (English and Community Learning) 3(2-2-5) 

1421 410 การสื่อความดวยวาจา (Oral Interpretation) 3(2-2-5) 
1421 404* หัวขอศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ (Special Topics in English) 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเลือกดานดานวรรณคด ี 
1421 242 กวีนิพนธคัดสรร (Selected Works of Poetry) 3(3-0-6) 
1421 249 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ (Short Stories in English) 3(3-0-6) 
1421 337 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6)  

(Children’s and Young Adult Literature) 
1421 342 วรรณกรรมและภาพยนตร (Literature and the Screen) 3(2-2-5) 
1421 343 นวนิยายวิทยาศาสตร (Science Fiction) 3(3-0-6) 
1421 449 บทละครคัดสรร (Selected Works of Drama) 3(3-0-6) 
1421 404* หัวขอศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ (Special Topics in English)  3(3-0-6) 

กลุมวิชาเอกเลือกดานภาษาศาสตร 
1421 334 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics)  3(3-0-6)  
1421 336 การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) 3(3-0-6) 
1421 349 ภาษาอังกฤษทองถ่ินท่ัวโลก (World Englishes) 3(3-0-6) 
1421 404* หัวขอศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ (Special Topics in English)  3(3-0-6) 
หมายเหตุ: * รายวิชา 1421 404 หัวขอศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ สามารถอยูในทุกกลุมได เนื่องจาก
หัวขอท่ีสอนข้ึนอยูกับผูเรียนหรืออาจารยผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาดังกลาว 

2.4 กลุมวิชาโท            ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิชาโทใด

วิชาโทหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต เชน  
 วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร 
 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
 วิชาโทภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 
 วิชาโทประวัติศาสตร      
 วิชาโทการทองเท่ียว  
 วิชาโทบริหารธุรกิจ 
 วิชาโทการพัฒนาสังคม 
 วิชาโทภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  
 วิชาโทการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
 
3. รายวิชาเลือกเสรี                           ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เปนวิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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วิชาโทสําหรับหลักสูตร/คณะอ่ืน 
สําหรับนักศึกษาจากหลักสูตร/คณะอ่ืนท่ีสนใจเลือกภาษาอังกฤษและการสื่อสารเปน 

วิชาโท ตองสอบผานรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หนวยกิตแลว และมีผลการศึกษา
เฉลี่ยรวมรายวิชาดังกลาวเทากับ 3.00 ข้ึนไป  
  วิชาโทภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต  

1) กลุมวิชาโทบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต 
1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (English Listening and Speaking)  3(3-0-6) 
1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา            3(3-0-6) 
              (Analytical Reading and Paragraph Writing)                      
1421 321 การแปลเบื้องตน (Introduction to Translation)  3(3-0-6) 

2) กลุมวิชาโทเลือก    ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
1421 215 ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills)  3(3-0-6) 
1421 221 การเขียนเรียงความ (Essay Writing)            3(3-0-6) 
1421 231 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)   
 (English Phonetics and Phonology) 
1421 301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (English for Tourism)              3(3-0-6) 
1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers)  3(3-0-6) 
1421 348 ภาษาอังกฤษกับการเรียนรูชุมชน (English and Community Learning) 3(2-2-5)  
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แผนการศึกษา 
 

ช้ันปท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester)  

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
ศึกษาท่ัวไป xxxx xxx  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(x-x-x) 

xxxx xxx  กลุมวิชามนุษยศาสตร  3(x-x-x) 
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 100 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1  
              (English and Communication I)  

6(3-6-9) 

เลือกเสรี xxxx xxx  รายวิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
รวม (Total) 18 หนวยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
ศึกษาท่ัวไป xxxx xxx  กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

การจัดการ 
3(x-x-x) 

xxxx xxx  กลุมวิชาสังคมศาสตร  3(x-x-x) 
1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  
              (English and Communication II) 

6(3-6-9) 

เฉพาะ 1421 231 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ  
              (English Phonetics and Phonology) 

3(2-2-5)  

เลือกเสรี xxxx xxx  รายวิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม (Total) 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  

เฉพาะ 1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  
              (English Listening and Speaking) 

3(3-0-6)   

1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา  
(Analytical Reading and Paragraph   
 Writing)  

3(3-0-6)   

1421 230 ภาษาเบื้องตน (Introduction to Language) 3(3-0-6) 
1421 240 วรรณคดีเบื้องตน  
              (Introduction to Literature) 

3(3-0-6) 

1421 321 การแปลเบื้องตน  
 (Introduction to Translation) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx  รายวิชาโท 1 3(x-x-x) 
รวม (Total) 18 หนวยกิต 

 
    

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
ศึกษาท่ัวไป xxxx xxx  รายวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 1421 215 ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills) 3(3-0-6) 
1421 221 การเขียนเรียงความ (Essay Writing) 3(3-0-6) 
1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม  

 (Folk Literature and Reinterpretation)   
3(3-0-6)      

1421 338 วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  
 (English Morphology and Syntax) 

3(3-0-6)      

xxxx xxx  รายวิชาโท 2 3(x-x-x) 
รวม (Total) 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  

เฉพาะ 1421 320 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 3(3-0-6) 
1421 330 ภาษาศาสตรกับการสื่อภาษา  
              (Linguistics and Language Use) 

3(3-0-6) 

1421 339 การแปลสื่อสมัยใหม 
              (New Media Translation)  

3(3-0-6) 

1421 340 ประเด็นในวรรณกรรมรวมสมัย  
              (Issues in Contemporary Literature) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx  รายวิชาโท 3 3(x-x-x) 
xxxx xxx  รายวิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
เฉพาะ 1421 331 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

              (Intercultural Communication) 
3(3-0-6) 

1421 341 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอ่ืน  
 (Literature in Relation to Other Art 

 Forms) 

3(3-0-6) 

1421 344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  
 (English for Careers) 

3(3-0-6) 

1421 346 ทักษะการทําวิจัย (Research Skills)         3(3-0-6) 
xxxx xxx  รายวิชาโท 4 3(x-x-x) 
xxxx xxx  รายวิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  

เฉพาะ 1421 430 ลีลาภาษาและการสื่อสาร  
              (Language Style and Communication) 

3(3-0-6) 

1421 431 วรรณกรรมพหุวัฒนธรรม  
              (Multicultural Literature) 

3(3-0-6) 

1421 432 การแปลตัวบทเฉพาะประเภท  
              (Translation of Specific Text Types)     

3(3-0-6) 

1421 440 แนวคิดโลกรวมสมัย  
              (Contemporary World Views) 

3(3-0-6) 

1421 441 การฝกงานดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 (English and Communication Internship) 

1(0-3-0) 

xxxx xxx  รายวิชาโท 5 3(x-x-x) 
xxxx xxx  รายวิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
เฉพาะ 1421 490  การศึกษาอิสระ (Independent Study) 3 หนวยกิต 

xxxx xxx   รายวิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x) 
xxxx xxx   รายวิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x) 

รวม (Total) 9 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  
 

ช้ันปท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
โทบังคับ 1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  

              (English Listening and Speaking) 
3(3-0-6) 

1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา  
              (Analytical Reading and Paragraph  

Writing) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
โทบังคับ 1421 321 การแปลเบื้องตน  

              (Introduction to Translation) 
3(3-0-6) 

โทเลอืก 1421 XXX วิชาโทเลือก 1 3(3-0-6) 
รวม (Total) 6 หนวยกิต 

 
 
  ช้ันปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
โทเลือก 1421 XXX วิชาโทเลือก 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 3 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 

 

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

1.1 กลุมภาษา       
ก. กลุมภาษาไทย         

1411 101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)  
(Thai Language for Communication) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด  ศิลปะการใชภาษาไทย  การอานเชิงวิเคราะห 

และการเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
Language and communication and thoughts;  art of using Thai language;  

text analysis;  writing to express ideas;  report writing 
 

ข. กลุมภาษาอังกฤษ 
1421 100  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1             6(3-6-9)  
 (English and Communication I) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ไวยากรณภาษาอังกฤษ การอานและการฟงภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวันและในเชิง

วิชาการงาย ๆ ฝกการสื่อสารโดยใชทักษะท้ัง 4 เนนความคลองแคลวเปนธรรมชาติและความถูกตอง 
English grammar, reading and listening to English language used in everyday 

life and in simple academic contexts, practicing communication using integrated skills 
with an emphasis on both fluency and accuracy  
  
1421 101  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2             6(3-6-9)  
 (English and Communication II) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การอานและการฟงเพ่ือการบันทึกยอ โดยใชเนื้อหาหลักดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อภิปรายและเขียนสรุปเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียน 
Reading and listening for note-taking in humanities and social science 

themes, discussing and summarizing the studied themes 
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1.2 กลุมมนุษยศาสตร  
1406 112  สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน  ทัศนศิลป  ดนตรี  นาฏศิลป  
ละคร  วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกตใชสุนทรียภาพกับ
ความสุข 
     Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  
theater;  literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts 
to happiness    
 
1431 111  จริยศาสตรและการใชเหตุผล (Ethics and Reasoning)  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมายของการคิด  การอางเหตุผล  การอางเหตุผลบกพรอง  ทักษะใชเหตุผลเพ่ือ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน  จริยศาสตร  ปญหาศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 
     Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem 
solving in daily life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 

 
1447105  การส่ือสารในสังคมปจจุบัน (Communication in Current Society) 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

    ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องคประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  
จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศนการสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  ผลกระทบของการสื่อสาร  และทักษะเพ่ือการรูเทาทันสื่อ  
    Definition and importance of communication;  elements of communication 
and communication process;  psychology and social context of communication;  
communication landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing 
information;  impact of communication;  skills for media literacy 
  

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
1013 001  พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย    3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมไทย  ความเปนพลเมืองในสงัคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับ
ความเปนพลเมือง  พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพ้ืนฐาน  ประเภทกฎหมายกับ
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ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืน ๆ  ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย  คดีอาญาและ
คดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  สาเหตุ การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามหลัก
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
     Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai 
society;  economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  
overview of political institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  
overview of fundamental laws;  types of law and relation to other sciences;  overview 
of civil and commercial justice process;  criminal case and administrative case;  
alternative justice process;  causes, prevention and suppression of corruption according 
to criminology and penology principles 
 
1441 100  มนุษยกับสังคม (Man and Society)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     มนุษยกับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุมชน  เมืองและมหานคร  ชวงชั้น
และชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมยอย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตนกับการยายถ่ินขามชาติ  
สังคมขาวสารและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
     Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  
stratification and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and 
transnational migrant;  information society and disruptive technologies 
 
2300 115  การจัดการความขัดแยงอยางสันติในฐานะพลเมือง   3(3-0-6) 
     (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมายของพลเมือง  ความเปนพลเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและ
ประเภทของความขัดแยงและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธ ี 
ความสําคัญของสันติวิธีกับความเปนพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแยงและ
ปองกันความรุนแรง  บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแยงและปองกันความ
รุนแรง  การมีสวนรวมแบบเปนทางการ  การมีสวนรวมแบบไมเปนทางการ  การเจรจาตอรองและการ
ไกลเกลี่ย  การสานเสวนา  การใชอารยะขัดขืน 
 Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and 
types of conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  
importance of peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict 
management and prevention of violence;  role of political institutions in conflict 
management and prevention of violence;  formal participation;  informal participation;  
negotiation and mediation;  dialogue;   civil disobedience 
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1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1014 002  สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตรวมสมัย    3(3-0-6) 
 (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลตอเรื่องเพศ  
เพศวิถีท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะ
ทางเพศ  ศาสตรและศิลปของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศ
และการปองกันภัยทางเพศ  การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  กฎหมายท่ีเก่ียวของทาง
เพศ  ทักษะชีวิตท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิต  
     gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that 
affect sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  
sexual health;  science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender 
disorder;  sexual danger and prevention;  prevention and solution of adolescent 
pregnancy problem;  laws related to sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104  วิทยาศาสตรการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย   
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายตามชวงวัย  
การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องตนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
โภชนาการกับการออกกําลังกาย  การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย  การประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
     Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  
enhancement of physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated 
exercise;  evaluation and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  
nutrition and exercise;  prevention of exercise injury;  applying in daily life 
 
1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)  3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุเพศชาย  ระบบสืบพันธุเพศ
หญิง การปฏิสนธิ การกําหนดเพศและการกําเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภ ทารกและมารดาหลังคลอด  
เด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน วัยรุนและวัยเจริญพันธุ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทาง
ระบบสืบพันธุและการปองกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม  ภาวะไมเจริญพันธุและการรักษา  
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     Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male 
reproductive system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and 
childbirth;  prenatal developments and abnormal;  physiological changes and  health 
care for pregnancy, infant and postpartum mother, pre-school child and school age, 
adolescence and reproductive age, golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually 
transmitted diseases and prevention;  family planning and birth control;  genetic 
disorders;  infertility and treatments 

 

1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
 (Information Technology for Digital Life)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยี
เครือขาย สังคมออนไลน การรูดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวดสําหรับการสืบคนและการจัดการ การผลิตงาน
สรางสรรคและนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรม และแนวโนมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารเทศ  
     Basic knowledge of information technology;  information management 
process;  networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for 
searching and management, creative and innovative production, digital business;  
safety, law, ethics and trends in information technology 
 
1100 112  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต     3(3-0-6) 
     (Science and Technology for Future) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความรูเบื้องตนดานพลังงานและเทคโนโลยี  ความสัมพันธระหวางพลังงาน  รูปแบบของ
พลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษพลังงาน  การใชพลังงานอยาง
ฉลาดและปลอดภัย  พอลิเมอรและพลาสติก  เคมีอาหาร  การปองกันและการจัดการของเสียอันตราย
เคมี  การจัดการมลพิษทางน้ํา การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน 
 Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  
forms of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy 
conservation;   inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food 
chemistry;  preventing and manipulating the chemical hazardous wastes;  water 
pollution management, air pollution management, solid and hazardous waste 
management and sustainable environmental development;  technology for the future;  
artificial intelligence in daily life 
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1703 110  ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 หลักการบริหารการเงินสวนบุคคล  กระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคล  ความรูเรื่อง 
ทางการเงิน  วินัยทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
การพัฒนาอาชีพและการเปนผูประกอบการ  ฟนเทคและนวัตกรรมทางการเงิน  การจัดการหนี้สิน  
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา  การวางแผนการลงทุน  การวางแผนการประกันภัย  การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี  การวางแผนเพ่ือการเกษียณ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล 
 Principles of personal financial management;  personal financial planning 
process;  financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy 
and application in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and 
financial innovation;  debt management;  student loan fund;  investment planning;  
insurance planning;  risk management;  tax planning;  planning for retirement;  
developing the quality of personal life 
 

1.6 กลุมวิชาเลือก       
  16.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  
1432 100  มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)    3(3-0-6)     

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมายของวัฒนธรรมและอารยธรรม  ภูมิศาสตรโลก  วิวัฒนาการมนุษย  ศาสตรและ
เทคโนโลยีในการศึกษาและคนควาอารยธรรม  สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยากับกําเนิดอารยธรรม   
การปฏิวัติยุคหินใหม  การตั้งถ่ินฐานยุคแรกในเมโสโปเตเมีย อียิปตโบราณ กรีกโบราณ โรมันโบราณ  
จีนโบราณ อินเดียโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม  อารยธรรมทวีปอเมริกา  
ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหวางโลกตะวันตกและตะวันออก  ยุคอุตสาหกรรมในยุโรป  
การปรับตัวสูความทันสมัยของเอเชีย  อารยธรรมในโลกรวมสมัยและโลกาภิวัตน  
 Meaning of culture and civilization;  world geography;  human evolution;  
disciplines and technologies for studying civilization;  ecological environment and the 
rise of civilizations;  neolithic revolution;  early settlements in Mesopotamia, ancient 
Egypt, ancient Greece, ancient Rome, ancient China, ancient India;  medieval 
civilization;  modern civilization;  American civilization;  interactions and exchanges 
between the western world and the eastern world;  industrial age in Europe;  
modernization of Asia;  civilizations in the contemporary world and globalization 
 
 
 
 
 



19 
 

 

 

1432 101  วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)      3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะหจากมรดกทางปญญาของ
ไทย หัวขอท่ีอยูในความสนใจเก่ียวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในปจจบุัน    
 Development of Thai society and culture, analytical tools from Thai 
intellectual heritage, selected topics of interest related to alternative solutions amidst 
economic, social and cultural changes in the present 
 
1432 102  วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน   
กลุมคนในภาคอีสาน  สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวารวดี  
สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยลานชาง สมัยรัตนโกสินทร  ภมิูปญญาอีสานดานการปกครอง  เศรษฐกิจ
อีสาน  ศาสนาและความเชื่อของผูคนในภาคอีสาน  ประเพณี 12 เดือน  ศิลปกรรมภาคอีสานในสมัย
ตาง ๆ สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยลานชาง สมัยรัตนโกสินทร  
ศิลปะการแสดงอีสาน ดนตรี หมอลํา นาฏศิลป  ผาและสิ่งถักทอในอีสาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินอีสาน 
     Geography, topography and natural resources of I-san;  peoples of I-san;   
I-san society and culture in prehistoric times, Dvaravati period, ancient Khmer’s 
influence period, in LanXang and Rattanakosin periods;  I-san administrative wisdom;   
I-san economy;  I-san religions and beliefs;  twelve-month rite tradition;  I-san art in 
prehistoric times, Dvaravati period, ancient Khmer’s influence, LanXang and 
Rattanakosin periods;  performing arts of I-san, music, dance, Morlam;  textile of I-san;  
I-san social and cultural changes 
 
1435 100  ดนตรีกับชีวิต (Music for Life)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     องคประกอบของดนตรี  ความสัมพันธของดนตรีท่ีมีตอมนุษย  ดนตรีกับสุขภาพ  ดนตรี 
ในชีวิตประจําวัน  ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุงหมายและหนาท่ีของดนตรีท่ีมีตอวิถีชีวิตและ
สังคม 
     Elements of music;  relationship between music and humans;  music and 
health;  music in daily life;  music in religions and ceremonies;  purposes and functions 
of music in livelihood and society 
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1442 100  วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)    3(3-0-6)     
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการทําความเขาใจวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะหปรากฏการณและความสัมพันธของวัฒนธรรมรวมสมัยใน
เรื่องประเพณี  ศาสนา  ความเชื่อ  ชาติ  ชาติพันธุ  วัฒนธรรมสมัยนิยม  วัฒนธรรมบริโภค  สื่อ  เพศวิถี 
     Concepts and comprehension of culture, misunderstanding on cultural 
perspectives, cultural changes, analysis of contemporary cultural phenomena and 
cultural relationships concerning issues in traditions;  religion;  beliefs;  nation;  
ethnicity;  popular culture;  consumer culture;  media;  sexuality 
 
1446 101  ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)      3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     สํารวจตัวเอง  รูจักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  การคิดวิเคราะหดวยเหตุผล   
ความเขาใจในชีวิต ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม  
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 Self explore;  knowing yourself from other perspective;  reasoning analysis;  
understanding of life, communication arts, roles and responsibilities to family and 
society, personality development and social etiquette, efficiently and happy working 
process  
 
1449 100  มนุษยกับการทองเท่ียว (Man and Tourism)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียว  ความเปนมาของการเดินทางทองเท่ียว  ประเภทของการ
ทองเท่ียว  ประโยชนและผลกระทบจากการทองเท่ียว  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  การเปนเจาบานท่ีดี  
ธุรกิจและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว  การจัดการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญใน
ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ  
     Concepts of tourism;  travel and tourism history;  tourism typology;  
benefits and impacts of tourism;  tourist behavior;  being a good host;  businesses and 
organization related to tourism;  tourism management and important tourist 
destinations in Thailand, ASEAN region and other countries      
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 1.6.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
1441 103  นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)     3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม  การเปนผูเปลี่ยนแปลงสังคม  กิจการเพ่ือสังคม  
นวัตกรรมทางสังคม  การสรางมูลคาใหแกสินคา  การสรางนวัตกรรมโดยชุมชน  การสรางนวัตกรรม
จากเครือขายความรวมมือ  การสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย  นวัตกรรมทางสังคมจากการทําโครงงาน
กลุม  
 Basic concepts of social development;  being an agent for social change;  
social enterprise;  social innovation;  adding value to products;  innovation by 
community;  innovation from networking;  innovation from research;  social innovation 
from project  
 
1441 104  ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)  3(3-0-6)     

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     แหลงขอมูลประชากร สํามะโนประชากร องคประกอบทางประชากร การวางแผนครอบครัว  
อนามัยเจริญพันธ ภาวะการตายกับความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย  มรณาณุสติ  การยายถ่ิน  การตั้ง
ถ่ินฐาน  การเคลื่อนยายแรงงาน  ผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูวัยผูสูงอายุ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับผูสูงอายุ การประยุกตใชประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน 
 Population data source, census, demographic composition, family planning, 
reproductive health, death conditions and longevity of Thai population, Morana Nu Sa Ti, 
migration settlement, labor migration, elderly, preparation for elderly, innovation and 
technology for the elderly, applying demography in daily life 
 
1443 100  พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพหุวัฒนธรรม  กลุมชาติพันธุ  ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ   
ความหลากหลายของศิลปะและงานชางพ้ืนถ่ิน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม  
     Basic knowledge of multiculturalism;  ethnic groups;  relationship between 
ethnic groups;  diversity of local arts and handicrafts;  social changes and globalization 
and impacts on culture 
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1445 100  พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองไทย  การกระจายรายไดและความยากจน   
สังคมไทยในยุคสมัยใหม  การพัฒนาท่ียั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและการกลายเปนเมือง  
สังคมสูงวัย  สุขภาวะชุมชน   

 Structural transformation of Thai political-economy;  income distribution 
and poverty;  Thai society in the modern era;  sustainable development, 
transformation of rural society and urbanization;  aging society;  community well-being 

 
2100 101  กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมายและลักษณะของกฎหมายแตละยุคสมัย  ลําดับของกฎหมาย  กฎหมาย
เก่ียวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเก่ียวกับผูประกอบการและการคุมครองผูบริโภค 
ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ สิทธิในทรัพยสิน สัญญา การคํ้าประกัน จํานอง
และจํานํา  การกระทําละเมิดในทางแพง การกระทําผิดทางอาญาเก่ียวกับเทคโนโลยี  การไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท  แนวคิดกฎหมายกับสังคม บทบาทของกฎหมายกับสังคมยุคใหม 
     Definition and natures of law in different eras;  hierarchy of law;  laws 
relating electronic transactions, laws relating entrepreneurship and consumer 
protection, intellectual property, copyright, patent of invention, property rights, 
contract, suretyship, mortgage and pledge;  civil wrongs and criminal offences relating 
to technology;  dispute mediation;  concept of law and society;  roles of law in 
modern society 
 

1.6.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     
1439 100  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)   3(2-2-5)     

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ประวัติความเปนมา ความสําคัญและความรูเบื้องตนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ข้ันตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดตาง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเลนกีฬาและการออก
กําลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  
athletic skills, procedure, techniques and fundamental skills for various forms of 
exercise for health;  assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, 
regulations in sport and exercise etiquette 
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1439 105  นันทนาการและการอยูคายพักแรม (Recreation and Camping) 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการและ 
การอยูคายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหนาท่ีของผูนําและผูตามทางนันทนาการ  เกมส เพลง
นันทนาการ ประเภทของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดดําเนินการอยูคายพักแรม  ระเบียบ
และพิธีการของคายพักแรม ชนิดของคายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม  การฝก
ภาคสนาม  
 History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and 
camping activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and 
followers;  games, recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing 
plans for camping;  camping regulations and formalities type of camps, measurement 
and evaluation of camping;  field training for campers 
 
1503 100  ยาและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Drugs and Herbs in Daily Life) 3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     พฤติกรรมการใชยาในสังคมไทย  แหลงขอมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
รูปแบบยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาตอรางกาย  เทคนิคการใชยาแบบตาง ๆ  สิทธิผูบริโภคและ 
คําประกาศสิทธิผูปวย  ประเภทของรานยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  ยาท่ีใชในระบบทางเดิน
หายใจ  ยาท่ีใชในระบบทางเดินอาหาร  ยาท่ีใชในโรคผิวหนัง  ยาคุมกําเนิด  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและ
ความงามในชีวิตประจําวัน  อาหารเพ่ือสุขภาพ  
 Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs 
and health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application 
techniques;  consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  
herbal products in Thai national drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for 
gastrointestinal system;  drugs for skin diseases;  contraceptives;  products for health and 
beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100  สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองคประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปจจัยทางสังคม  
โครงสรางทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปญหา
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  คานิยมและปญหา
พฤติกรรมสุขภาพ  การสื่อสารสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  อารมณและความเครียด  การออกกําลังกาย 
 Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  
social factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  
impact of social problems, social change;  environment and health;  technology and 
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health;  values and health behavior problem;  health communication;  health 
promotion;  emotion and stress;  exercise 
 

1.6.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109  วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตรกายภาพ  ปรากฏการณทองฟา  วิทยาศาสตร
ของโลก ปรากฏการทางฟสิกสและการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  พลังงานกับชีวิต  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ  เคมีในชีวิตประจําวัน   
โลกของพอลิเมอรและพลาสติกการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใชประโยชน   
เคมีอาหาร  การปองกันและการจัดการขยะอันตราย  
     Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth 
science;  physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and 
technology for future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;  
world of polymers and plastics;  utilization of agricultural and industrial waste;  food 
chemistry;  preventing and manipulating the common hazardous wastes 
 
1100 110  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแหงโลกอนาคต  3(3-0-6) 
     (Science for Developing Future World Career Skills)       

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูแหงโลกอนาคต  ทักษะ
อาชีพแหงโลกอนาคต  อาชีพแหงโลกอนาคต วิทยาศาสตรการอาหาร  วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  
วิทยาศาสตรการแพทย  วิทยาศาสตรพลังงานทดแทน  ของเลนวิทยาศาสตรและของใชวิทยาศาสตร   
     Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world 
career skills;  future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  
renewable energy science;  science toys and science appliance 
 
1100 116  ความปลอดภัยในการใชชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     การใชชีวิตในยุคดิจิทัล  การเลนเกมอยางปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรูในโลกดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรูตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรูเชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  โรคท่ีเกิดจากการใช 
คอมพิวเตอร การปองกันและการรักษา 
     Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-
long learning;  edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and 
treatment  
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1100 146  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
     (Climate Change and Biodiversity) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอระบบนิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีติดตามสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  แนวทางแกไขปญหาในระดับบุคคล ระดับชาติและนานาชาติ  การปรับตัวในสภาวะ
แวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ความหลากหลายทางชีวภาพและการนําไปใช   
     Causes of climate change;  effect of climate change on ecosystem, health, 
economy and society;  tracking technology for climate change;  solution approaches at 
personal, nation and international levels;  adaptation in changing environment;  
innovation and technology for climate change;  Biodiversity and application 
 
1200 111  เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจําวัน (Safety Agriculture in Daily Life)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 ความสําคัญของเกษตรปลอดภัย  การวางแผนการทําเกษตรในครัวเรือน  การออกแบบ
พ้ืนท่ีการผลิต  การปลูกพืชผักปลอดภัย  การเลี้ยงไกไขและไกเนื้อปลอดภัย  การเลี้ยงปลาปลอดภัย  
การจัดหาปจจัยการผลิต  การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  
การจัดการวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร การเรียนรูในพ้ืนท่ีเกษตร  
 Importance of safety agriculture;  planning agricultural works in household;  
designing the area of production;  planting safety vegetables;  raising layer and broiler 
chicken;  culturing safety fish;  finding factors of production;  harvesting agricultural 
products;  preserving agricultural products;  managing by-product from agricultural 
activities;  learning in agricultural field    
 
1300 101  ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน (Artificial Intelligence in Daily Life) 3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     นิยามของปญญาประดิษฐในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรูของเครื่อง ขอมูล  
การเรียนรูลึกและศัพทเทคนิคเก่ียวกับปญญาประดิษฐ  แอปพลิเคชันท่ีมีปญญาประดิษฐ เครื่องมือใน
การสรางโครงงานท่ีใชปญญาประดิษฐ  ขอจํากัดของปญญาประดิษฐ  ปญญาประดิษฐในโลกจริง  
ปญญาประดิษฐกับเศรษฐกิจโลก  ปญญาประดิษฐเพ่ือการทํางาน ปญญาประดิษฐในอนาคตและ
ผลกระทบ 
     Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine 
learning, data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  
AI limitations;  realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the 
future and its effects 
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1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหมและการเปนผูประกอบการ   3(3-0-6) 
 (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผูประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ  
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสรางธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม  
วิวัฒนาการของการสรางความสามารถทางการแขงขันในศตวรรษท่ี 21  การจัดทําแผนธุรกิจ   
แผนการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย แผนการดําเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและ
บัญชี 
 Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business 
opportunity identification;  research and development and innovation management;  
business establishment;  concepts of modern business management;  evolution of 
competitive advantage in the 21st century;  business plan;  management and human 
resource management plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting 
plan 
 
1701 102  การจัดการชีวิต (Life Management)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 การจัดการชีวิต  การคนหาตนเอง  การยอมรับตนเอง  การจัดการความม่ันคง   
การสรางสมดุลการใชชีวิตในสังคมสมัยใหม  การจัดการความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการชีวิต
โดยใชหลักศาสนา  การเปนผูนําตนเอง  
 Life management;  self esteem;  self respect;  stable management;  
balancing;  life in modern society;  human relation management;  life management 
through religion;  leadership 
 
1704 120  การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management)  3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 ความหมายและแนวคิดการทําธุรกิจเพ่ือสังคม  การกอตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม  ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ  การจัดการการผลิต การตลาด 
ทรัพยากรมนุษย การเงินและระบบขอมูล  ความรับผิดชอบตอสังคม  การจัดการธุรกิจเพ่ือประโยชน
และความรับผิดชอบตอสังคม  การประเมินผลกระทบทางสังคม  การสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน   
 Meaning and concepts of social enterprise;  social business establishment, 
fundamental of business and social business management in international context;  
management of production, marketing, human resource, finance and information 
system;  social responsibility;  business management for social benefit and 
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responsibility;  evaluating social impact;  building sustainability relationship between 
business and society 
 
1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

                หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร  การผลิตและการกระจาย
ผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตนดานวิถีชีวิต  การจัดการความรู  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนาอยางยั่งยืน  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง   
                Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  
production and distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the 
ways of life;  knowledge management;  human resource development and sustainable 
development;  application of sufficiency economy 
 
2001 181  การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

 เศษวัสดุเหลือใช  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช  การออกแบบและการประยุกตใชเศษวัสดุ   
การสรางสรรคผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช  
 Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of 
scrap materials;  creativity from scrap materials  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาแกนภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  

2.1.1 รายวิชาแกนดานทกัษะ 
1421 214   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (English Listening and Speaking) 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การพูดคุยเก่ียวกับขอมูลสวนตัว งานอดิเรกและความสนใจ ครอบครัวและเพ่ือน การซ้ือ

ของ ประสบการณการทองเท่ียว อาหารและพฤติกรรมการกิน ภาพยนตรและรายการทีวี วิถีสุขภาพดี  
ปญหาและการใหคําแนะนํา ทิศทางและสถานท่ีตาง ๆ การเฉลิมฉลองวันหยุด สิ่งของภายในบาน   
ความทรงจําวัยเด็ก การแสดงความรูสึก ความสําเร็จและความฝน   

Conversations about personal information, hobbies and interests, families 
and friends, shopping, travel experiences, food and eating habits, movies and TV 
shows, healthy lifestyles, problems and advice, directions and places, holiday 
celebrations, household items, childhood memories, emotional expressions, 
achievements and dreams   
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1421 220  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา               3(3-0-6) 
(Analytical Reading and Paragraph Writing) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
กลวิธีการอาน  ความหมายของคําจากบริบท  จุดมุงหมายของผูเขียน ใจความหลักของบท

อาน  ประเภทของการเขียนระดับยอหนา โครงสราง องคประกอบ ความเชื่อมโยง ความตอเนื่องและ
เอกภาพของยอหนา  การเขียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ 

Reading strategies;  meaning of words in context;  authors’ intention, main 
idea of texts;  types of paragraph writing, structures, elements, cohesion, coherence 
and unity of paragraphs;  computer-mediated writing  

 
1421 215  ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills)             3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การพูดนําเสนอเก่ียวกับตนเอง  หลักการนําเสนอ  การนําเสนอแบบฉับพลัน   

การนําเสนอแบบสาธิต  การนําเสนอในโอกาสจําเพาะ  การนําเสนอเชิงโนมนาว  การนําเสนอเชิง
วิชาการ  การนําเสนอเชิงใหขอมูล ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

Self-introduction;  principles of presentation;  impromptu presentation;  
demonstration presentation;  specific occasion presentation;  persuasive presentation;  
academic presentation;  informative presentation;  digital literacy 

 

2.1.2 รายวิชาแกนดานภาษาศาสตร 
1421 230  ภาษาเบ้ืองตน (Introduction to Language)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วิทยาหนวยคํา  วากยสัมพันธ  อรรถศาสตร  วัจนปฏิบัติศาสตร  ภาษาศาสตรเชิงสังคม  

ภาษาในสังคม  ภาษาและวัฒนธรรม  
Morphology;  syntax;  semantics;  pragmatics;  sociolinguistics;  language in 

society;  language and culture 
 

2.1.3 รายวิชาแกนดานวรรณคดี 
1421 240  วรรณคดีเบ้ืองตน (Introduction to Literature)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน องคประกอบ ลักษณะ ประเภท การวิเคราะห  
English and American literature, elements, characteristics, genres, analysis  
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับดานทักษะ 

1421 221  การเขียนเรียงความ (Essay Writing)    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
 ระดับยอหนา 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ประเภทของการเขียนเรียงความ  การเขียนเลาเหตุการณ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียน

เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง การเขียนแสดงเหตุและผล  โครงสรางของเรียงความ  การเขียน
สรุปความ  การเรียบเรียงความคิด 

Types of essay writing;  recount, description, comparison and contrast, cause 
and effect;  essay structures;  summary;  logical division of ideas 

 
1421 320  การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)              3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 221 การเขียนเรียงความ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ลักษณะของการเขียนเชิงวิชาการ  การอางอิงในเนื้อเรื่องและทายเลม  การเขียนเชิงโนมนาว  

การเขียนเชิงอภิปราย  การเขียนเชิงวิเคราะห  การแสดงความคิดเห็น  การเขียนสรุปความ 
Characteristics of academic writing;  in-text and end-text citations;  

argumentative writing;  discussion writing;  analytical writing;  expressing opinion;  
writing summaries 

 
1421 331  การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 215 ทักษะการนําเสนอ และ 

                                     1421 221 การเขียนเรียงความ 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ความหมายและลักษณะของการสื่อสารและวัฒนธรรม  รูปแบบทางวัฒนธรรมและ 

สามัญทัศน  ปญหาท่ัวไปในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  อัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมพ้ืนบานและวัฒนธรรมรวมสมัยในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  การสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมและเทคโนโลย ี การสื่อสารขามวัฒนธรรมเชิงอวัจนะ  วัฒนธรรมและบริบททางธุรกิจ  

Definition and characteristics of communication and culture;  cultural 
models and stereotypes;  common problems in intercultural communication;  social 
and cultural identities;  folk culture and popular culture in intercultural 
communication;  intercultural communication and technology;  non-verbal intercultural 
communication;  culture and business contexts  
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1421 344  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers)         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

                                     1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
ระดับยอหนา  

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การวิเคราะหตนเอง  การหางาน  ประวัติยอ  จดหมายปะหนา  อีเมลและโทรศัพท   

การสัมภาษณงาน การแตงกายและภาษากาย  การติดตอทางธุรกิจ  การประชุมทางธุรกิจ  ระเบียบ
วาระการประชุม  การนําเสนอทางธุรกิจ  สื่อสังคมออนไลนเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน 

Self-analysis;  job search;  resume and CV;  cover letter;  email and phone 
call;  job interview, dressing and body language;  business correspondence;  business 
meeting, agenda;  business presentation;  social media for career advancement  
 
1421 346  ทักษะการทําวิจัย (Research Skills)                     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1421 320 การเขียนเชิงวิชาการ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ประเภทของงานวิจัย  การเลือกหัวขอ  การทบทวนวรรณกรรม  การตั้งโจทยวิจัย      

การเขียนเคาโครงงานวิจัย  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  การเขียนผลการวิจัย   
Types of research;  topic selection;  literature review;  research questions;  

research proposal;  data collection;  data analysis and synthesis;  research report 
 

1421 440  แนวคิดโลกรวมสมัย (Contemporary World Views)          3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  

และ 1421 221 การเขียนเรียงความ  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
กระบวนทัศนของโลกเกา  ปญหาและการแกปญหา  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  

กระแสสังคมปจจุบัน  การมีสวนรวมและการนําเสนอทางออกท่ีสรางสรรคของปญหาในโลกปจจุบัน 
Old world paradigms;  problems and solutions;  paradigm shift;  current 

social trends;  participation and presentation of constructive solutions to current world 
problems 

 
1421 441   การฝกงานดานภาษาอังกฤษและการส่ือสาร    1(0-3-0) 
      (English and Communication Internship) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ฝกงานดานภาษาอังกฤษและการสื่อสารในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน  

การปฐมนิเทศกอนการฝกงาน  การประยุกตความรูไปใชกับสถานการณจริง  การเขียนรายงาน   
การนําเสนอหลังการฝกงาน 
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English and communication internship in government agencies, state 
enterprises or private sectors;  internship orientation;  application of knowledge to real 
situations;  report writing;  post-intership presentation   

 
1421 490  การศึกษาอิสระ (Independent Study)             3 หนวยกิต 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 215 ทักษะการนําเสนอ และ 
  1421 430 ลีลาภาษาและการส่ือสาร 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การเลือกหัวขอการศึกษาอิสระดานการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ภาษาศาสตร  

วรรณกรรมหรือหัวขออ่ืน ๆ  การสอบปองกันเคาโครง  การทบทวนวรรณกรรม  ระเบียบวิธีวิจัย  
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  การนําเสนอดวยวาจาและ
โครงงานการสื่อสาร 

Topic selection for independent studies on intercultural communication, 
linguistics, literature or other topics;  proposal defense;  literature review;  research 
methodology, data collection and analysis;  findings and discussion;  oral presentations 
and communication projects 

 

2.2.2 รายวิชาเอกบังคับดานภาษาศาสตร 
1421 231  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ              3(2-2-5)  
 (English Phonetics and Phonology) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  การฝกออกเสียง  การฝกฟงเสียง  การเขียนและถอดสัญลักษณ

ทางสัทศาสตรท่ีใชแทนเสียง 
English sound system;  practice in speech;  sound production;  perceptual 

training and transcription 
 
1421 330  ภาษาศาสตรกับการส่ือภาษา (Linguistics and Language Use) 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 230 ภาษาเบ้ืองตน  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ภาษากับสังคม  ภาษามาตรฐาน ภาษาถ่ินและวิธภาษา  วัจนลีลาและภาษาเฉพาะกลุม  

ภาษาและวัฒนธรรม  ทวิภาษณและภาวะสองภาษา  การสลับภาษา  อุปลักษณ  สัมพันธบท   
ภาวะเกิดกอน  เพศ  อํานาจ  ความสุภาพ  วาทกรรมการเมือง  วัจนกรรม 

Language and society;  standards, dialects and varieties;  styles and 
registers;  language and culture;  diglossia and bilingualism;  code-switching;  
metaphors;  intertextuality;  presupposition;  gender;  power;  politeness;  political 
discourse;  speech acts  
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1421 338  วิทยาหนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  
(English Morphology and Syntax) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 230 ภาษาเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
หนวยคํา  โครงสรางของคําและการสรางคํา  หนาท่ีทางไวยากรณของคําและวลี   

กฎการสรางวลี  โครงสราง หนาท่ีและตําแหนงทางวากยสัมพันธของวลี  การปริวรรต   
Morphemes;  word structure and word formation;  grammatical functions of 

lexical and phrasal categories;  phrase structure rules, syntactic structures, functions 
and distributions of phrases;  transformation 
 
1421 430  ลีลาภาษาและการส่ือสาร              3(3-0-6)  

(Language Style and Communication) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 346  ทักษะการทําวิจัย 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วัตถุประสงคของการสื่อสาร  การวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสาร  การวิเคราะห

ภาษา  ประเภทของสื่อ สื่อทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อใหม  การนําเสนอปากเปลา  ทักษะความเขาใจและการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล  การผลิตสื่อ   

Purposes of communication;  analysis of communication components;  
analysis of language styles;  types of media, visual media, print media, new media;  oral 
presentation;  digital literacy;  media production   

 

2.2.3 รายวิชาเอกบังคับดานวรรณคด ี
1421 241  วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม         3(3-0-6)  

(Folk Literature and Reinterpretation) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 240 วรรณคดีเบ้ืองตน  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วรรณกรรมพ้ืนบาน องคประกอบ ประเภท การตีความใหม  นิทานคําสอน ประวัติ นิยาม 

องคประกอบ โครงสรางการเลาเรื่อง นิทานอีสป นิทานคําสอนสมัยใหม  เพลงพ้ืนบาน นิยาม ชนิด 
ลักษณะ เพลงพ้ืนบานสมัยใหม  เทพนิยาย ประวัติ นิยาม องคประกอบ อุดมการณ เทพนิยายคลาสสิค 
การตีความใหม  เทพปกรณัม นิยาม ลักษณะ เทพปกรณัมกรีก เทพปกรณัมในประเทศอาเซียน  
เรื่องเลาในพระคัมภีรไบเบิ้ล การดัดแปลงเทพปกรณัมในสื่อสมัยใหม  การนําเสนอผลงานการตีความ
วรรณกรรมพ้ืนบานใหม  

Folk literature, elements, genres, reinterpretation;  fables, history, 
definitions, elements, narrative structure, Aesop’s fables, modern fables;  ballads, 
definitions, types, characteristics, modern ballads;  fairy tales, history, definitions, 
elements, ideology, classic fairy tales, modern reinterpretation;  mythology, definitions, 
characteristics, Greek mythology, ASEAN mythology, Bible stories, adaptation of 
mythology in modern media;  presentation of folk literature reinterpretations  
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1421 340  ประเด็นในวรรณกรรมรวมสมัย(Issues in Contemporary Literature)  3(3-0-6)  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 240 วรรณคดีเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมสมัย นิยาม ประเด็น  วรรณกรรมวิจารณ  เชื้อชาติ  

ชาติพันธุและการอพยพในกวีนพินธ  ชนชั้นทางสังคมในนวนิยาย  ลัทธิลาอาณานิคมและสภาวะหลัง
อาณานิคมในเรื่องสั้น  เพศสภาพและเพศวิถีในบทละคร   

Contemporary English and American literature, definitions, issues;  literary 
criticism;  race, ethnicity and immigration in poetry;  social classes in novels;   
colonialism and postcolonial conditions in short stories;  gender and sexuality in drama 
 
1421 341  วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอ่ืน              3(3-0-6)  

(Literature in Relation to Other Art Forms) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 340 ประเด็นในวรรณกรรมรวมสมัย 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมและดนตรี เพลง วิจิตรศิลป ภาพยนตรและศิลปะดิจิทัล  

การตีความใหม การดัดแปลงและการนําเสนอแนวคิดในรูปแบบงานศิลปะแขนงตาง ๆ  ทักษะความเขาใจ
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

Literature in relation to music, songs, fine arts, films and digital arts;  
reinterpretations, adaptations and presentations among various forms of arts;  digital 
literacy 

 
1421 431   วรรณกรรมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Literature)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม      
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
วรรณกรรมคัดสรรสะทอนวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศท่ีประพันธเปนภาษาอังกฤษ 

แนวคิดสําคัญในวรรณกรรมพหุวัฒนธรรม การวิเคราะหวรรณกรรมพหุวัฒนธรรม  
Selected literary works in English representing cultures from various 

countries, multicultural themes, analysis of multicultural literature  
 

2.2.4 รายวิชาเอกบังคับดานการแปล 
1421 321  การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
แนวคิดเก่ียวกับการแปล  ความแตกตางทางโครงสรางระหวางภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  การใชพจนานุกรม  การแปลอิงบริบทจากระดับคํา วลี ประโยคและยอหนาสั้น ๆ 
Concepts of translation;  structural differences between English and Thai;  

dictionary use;  contextual translation of texts from the level of words, phrases, 
sentences and short paragraphs 
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1421 339   การแปลสื่อสมัยใหม (New Media Translation)   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 321 การแปลเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การแปลขาว เพลง ภาพยนตร โฆษณาและสื่ออ่ืน ๆ จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและ

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยท่ีถูกตองและเหมาะสม  ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
     Accurate and appropriate translation of news, songs, films, advertisements 

and other forms of media from Thai into English and from English into Thai;  digital 
literacy  

 
1421 432   การแปลตัวบทเฉพาะประเภท                                        3(3-0-6) 

(Translation of Specific Text Types) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 321 การแปลเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

                การแปลตัวบทเฉพาะประเภทโนมนาวใจ ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจนและคําปราศรัย   
การแปลตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา  ปญหาและวิธีการแกไขปญหาในการแปล การวิจารณงานแปล 

      Translation of persuasive texts, excerpts of selected speeches and 
addresses;  translation of academic texts;  solutions to problems in translation;  critique 
of translated works 
 

2.3 กลุมวิชาเลือกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
1421 113  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนเจาบานท่ีดี (English for Hospitality) 3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1  
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ภาษาอังกฤษสําหรับการวิเคราะหความแตกตางดานวัฒนธรรม ความสุภาพ  การจัดการ

กับความตองการของแขก  เปรียบเทียบสินคาและการบริการ  การบรรยายสิ่งอํานวยความสะดวก  
การใหความชวยเหลือและคําแนะนํา  การบอกทิศทาง  การรับมือกับปญหาและขอรองเรียน  การถาม
และแสดงความคิดเห็น  การขออนุญาต  การชมและรับคําชม   

English for analysis of cultural differences, politeness;  dealing with guests’ 
requests;  comparing products and services;  describing facilities;  offering help and 
advice;  giving directions;  dealing with problems and complaints;  asking and giving 
opinions;  asking for permission;  giving and receiving compliments   

 
1421 114  ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา                 3(3-0-6)  
             (English for Marketing and Advertising) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ภาษาอังกฤษในดานการตลาดและการโฆษณา งานและความรับผิดชอบ อัตลักษณองคกร 

การสรางตราสินคา  การหาลูกคา การวิจัยตลาด ขอมูลของลูกคา  กลยุทธการตลาด การวางแผน
การตลาด  การสรางงานโฆษณา ชองทางการโฆษณา  เครื่องมือการตลาด ชองทางการตลาด   
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การประชาสัมพันธ ชองทางการประชาสัมพันธ 
English in marketing and advertising, jobs and responsibilities, corporate 

identity, branding;  finding customers, market research, customer profiles;  marketing 
strategies, marketing plans;  creating advertisments, advertising channels;  marketing 
tools, distribution channels;  public relations, public relations channels 

 
1421 115  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน (English for Airline Business) 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการผูโดยสารในสนามบิน ตั๋วและการจองตั๋ว การเช็คอินและ

การเดินทางขาออก การประชาสัมพันธในสนามบิน  การบริการผูโดยสารบนเครื่องบิน หนาท่ีของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน การข้ึนเครื่อง การประชาสัมพันธบนเครื่องบิน การบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกบนเครื่องบิน สุขภาพและประเด็นทางการแพทย ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
ขอเรียกรองและปญหาของผูโดยสาร 

English for passenger ground services, tickets and reservation, check-in and 
departure, airport announcements;  in-flight passenger services, crew duties, boarding, 
in-flight announcements, cabin services and amenities, health and medical issues, 
safety and emergencies, passengers’ requests and problems 

 
1421 242  กวีนิพนธคัดสรร (Selected Works of Poetry)            3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 240 วรรณคดีเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
กวีนิพนธ นิยาม องคประกอบ รูปแบบ ยุคสมัย  กลวิธีการอานกวีนิพนธ  ประเด็นในบทกวี   

การแตงกวีนิพนธ  ผลกระทบของกวีนิพนธตอปจเจกและสังคม  
Poetry, definitions, elements, forms, periods;  approaches to reading 

poetry;  issues in poetry;  poetry writing;  impacts of poetry on individuals and society  

 
1421 249  เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ (Short Stories in English)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 240 วรรณคดีเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
เรื่องสั้นในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน กลวิธีทางวรรณกรรม องคประกอบ รูปแบบ  

ยุคสมัย  ผลกระทบของเรื่องสั้นตอปจเจกและสังคม  
English and American short stories, literary techniques, elements, forms, 

periods;  impacts of short stories on individuals and society 
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1421 301  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (English for Tourism)   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

                                     1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
ระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การใหคําแนะนําและการใหขอมูล  การบรรยายสถานท่ี เหตุการณ บุคคล สิ่งของ คานิยม

และขนบธรรมเนียมประเพณีในบริบทของการทองเท่ียว  การปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ ในสังคม  
Giving advice and information;  describing places, events, people, objects, 

values and traditions related to tourism;  interacting appropriately and courteously in 
social situations 
 
1421 324  ภาษาอังกฤษในส่ือ (English in Media)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 221 การเขียนเรียงความ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
คํานิยามของสื่อ  ประเภทของสื่อ สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม  การใชภาษาอังกฤษในสื่อ   

สัญศาสตรในสื่อ  สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ สวนประกอบของหนังสือพิมพ คุณคาของขาว ขาวหนัก  
ขาวเบา หนังสือพิมพขนาดใหญและขนาดเล็ก การเขียนความนําและพาดหัวขาว การเขียนบทความขาว  
สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อวิทยุ การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน ละคร ภาษาเฉพาะท่ีใชในภาพยนตร  
การเขียนบทรายการโทรทัศน  โฆษณา การเขียนบทโฆษณา  ภาษาท่ีใชในสื่อดั้งเดิมกับภาษาท่ีใชในสื่อใหม 

Definition of media;  types of media, traditional and new media;  use of 
English in media;  semiotics in media;  print media, newspapers, parts of a newspaper, 
news values, hard news and soft news, broadsheets and tabloids, writing leads and 
headlines, writing news articles;  broadcast media, radio, writing radio spiel, TV, soap 
opera, film jargons, TV scriptwriting;  advertising, writing advertisement copy;  language 
use in traditional and new media 
 
1421 334  ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 230 ภาษาเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรูภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง ภาษาศาสตรเชิงประสาทวิทยา 

ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา  ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูภาษา  พัฒนาการของวิธีการสอนภาษา 

Theories concerning the first and the second/foreign language acquisition, 
neurolinguistics, psycholinguistics;  factors affecting acquisition of languages;  
development of teaching methodologies 

 
1421 336  การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1421 330 ภาษาศาสตรกับการส่ือภาษา 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
แนวคิดและทฤษฎีทางดานวาทกรรมของภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษาภาพ  การประยุกต 
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ใชในบริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย  การวิเคราะหบทสนทนา บทความจากหนังสือพิมพ 
บทวรรณกรรม โฆษณาและคูมือ 

Concepts and theories of spoken, written and visual discourse;  applications 
to communication in English and Thai contexts;  analysis of conversation, newspaper 
articles, literary texts, advertisements and manuals 
 
1421 337  วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน       3(3-0-6)  

(Children’s and Young Adult Literature) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 240 วรรณคดีเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
นิยามของวรรณกรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน  องคประกอบ ประเภท ลกัษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เรื่องเลาและนิทาน หนังสือภาพ นวนิยายแนวสมจริง นวนิยายแนว
แฟนตาซี  แนวโนมในวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  อิทธิพลของวรรณกรรมเด็กและเยาวชนตอ
ปจเจกและสังคม 

Definitions of children’s and young adult literature;  elements, types and 
characteristics of children’s and young adult literature, traditional stories and tales, 
picture books, realistic fiction, fantasy fiction;  trends in children’s and young adult 
literature;  impacts of children’s and young adult literature on individuals and society  

 
1421 342  วรรณกรรมและภาพยนตร (Literature and the Screen)  3(2-2-5) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม      
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ลักษณะและองคประกอบของสื่อภาพยนตร  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับ

ภาพยนตร  การตีความและการดัดแปลงวรรณกรรมผานภาพยนตร 
Characteristics and elements of screen;  relationship between literature and 

films;  literary interpretation and film adaptation  
 

1421 343   นวนิยายวิทยาศาสตร (Science Fiction)             3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม      
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี       
นวนิยายวิทยาศาสตร นิยาม องคประกอบ ประเภท ลักษณะ พัฒนาการของนวนยิาย

วิทยาศาสตร  อิทธิพลของนวนิยายวิทยาศาสตรตอปจเจกและสังคม 
Science fiction, definitions, elements, types, characteristics, development;  

impacts of science fiction on individuals and society 
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1421 345  ภาษาและการใชเหตุผล (Language and Reasoning)   3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 330 ภาษาศาสตรกับการส่ือภาษา 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ภาษาและการใหเหตุผล  การโตแยง โครงสราง องคประกอบ เหตุผลและขอสรุป  แนวคิด

ตรรกศาสตรพ้ืนฐาน  ขอเสนอและการโตแยง การโตแยงและการอธิบาย  เหตุผลวิบัติ  ตรรกะวิบัติ  
กลวิธีทางวาทศิลป 

Language and reasoning;  arguments, structures, elements, premises and 
conclusions;  basic logical concepts;  propositions and arguments, arguments and 
explanations;  fallacies;  false analogy;  rhetorical devices 
 
1421 347  การเขียนเชิงสรางสรรค (Creative Writing)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 221 การเขียนเรียงความ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การเขียนเชิงสรางสรรค นิยาม  การสรางนิสัยสรางสรรค  การเขียนบันทึก  การเขียน

บล็อก  เรียงความสวนตัว  การเขียนเลาเรื่องธรรมชาติ  การเขียนเลาชีวิต  การเขียนเรื่องสั้น  การเขียน
เรื่องจากความทรงจํา  การเขียนบทกวี 

Creative writing, definitions;  establishing creative habits;  journal writing;  
blog writing;  personal essay writing;  nature writing;  life writing;  short story writing;  
memoir writing;  poetry writing  
 
1421 348  ภาษาอังกฤษกับการเรียนรูชุมชน       3(2-2-5)  

(English and Community Learning) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

             1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
ระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยมีชุมชนเปนฐาน การเรียนรูเชิงรุก การอุทิศตนเพ่ือสังคม  

ภาษาและประเด็นทางสังคมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน  การศึกษาภาคสนาม การเตรียมตัว
ศึกษาภาคสนาม งานกลุมตามหัวขอท่ีเลือก การนําเสนอโครงงานและถอดบทเรียน 

Community-based English learning, active learning, social devotion;  
language and social issues in the Greater Mekong Sub-region and ASEAN;  fieldwork, 
field visit preparation, group work on selected topics, project presentation and 
reflection 
 
1421 349  ภาษาอังกฤษทองถิ่นท่ัวโลก (World Englishes)    3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 230 ภาษาเบ้ืองตน 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ภาษาอังกฤษในโลกยุคปจจุบัน  บริบททางประวัติศาสตร สังคมและการเมืองของ

ภาษาอังกฤษเดิมและภาษาอังกฤษใหม  ภาษาอังกฤษทองถ่ินและภาษาอังกฤษเฉพาะกลุมยอย  
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ไวยากรณและวัฒนธรรม  อุดมการณและอัตลักษณทางภาษา  ความเปนเจาของภาษา  อนาคตของ
ภาษาอังกฤษทองถ่ินท่ัวโลก  ภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

English in the world today;  historical, social and political contexts within 
old English and new Englishes;  English varieties and sub-varieties;  grammar and 
culture;  linguistic ideology and identity;  nativeness;  future of world Englishes;  English 
in Thailand 

 
1421 404  หัวขอศึกษาพิเศษดานภาษาอังกฤษ (Special Topics in English) 3(3-0-6)   

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
เง่ือนไขพิเศษ  :  ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 
ทฤษฎีเก่ียวกับภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรประยุกต การสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมหรือวรรณคดี  การวิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของ  การนําเสนอประเด็น 
Theories related to English linguistics, applied linguistics, intercultural 

communication or literature;  analysis of related issues;  presentation of the issues 
 

1421 410  การส่ือความดวยวาจา (Oral Interpretation)          3(2-2-5) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 
           1421 231 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสื่อความดวยวาจา  การสื่อความดวยวาจาแบบตาง ๆ ผานการ

วิเคราะหและตีความงานเขียน  การสื่ออารมณผานน้ําเสียงและทวงทํานอง  
Concepts related to oral interpretation;  forms of oral interpretation 

through analysis and interpretation of written works;  emotional expression through 
tone of voice and rhythm 
 
1421 449  บทละครคัดสรร (Selected Works of Drama)            3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 241 วรรณกรรมพ้ืนบานและการตีความใหม 
วิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
องคประกอบของบทละคร  วิธีการเขียนวิเคราะหบทละคร  ละครแนวแอบเซิรด   

ละครแนวสตรีนิยม  ประวัติศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกับบทละคร  บริบททางสังคมท่ีมีผลตอ
ความหมายและเนื้อหาของบทละคร  อิทธิพลของบทละครคัดสรรตอปจเจกและสังคม  การจัดทําละคร 

Elements of plays;  writing techniques for analyzing plays;  theatre of the 
absurd;  feminist theatre;  history related to plays;  social contexts influencing 
meanings and contents of plays;  impacts of plays on individuals and society;  play 
production  
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คําอธิบายรายวิชา วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 

 1. กลุมวิชาโทบังคับ   
1421 214  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)  

(English Listening and Speaking) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  
                1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การพูดคุยเก่ียวกับขอมูลสวนตัว งานอดิเรกและความสนใจ ครอบครัวและเพ่ือน  

การซ้ือของ ประสบการณการทองเท่ียว อาหารและพฤติกรรมการกิน ภาพยนตรและรายการทีวี วิถี
สุขภาพดี  ปญหาและการใหคําแนะนํา ทิศทางและสถานท่ีตาง ๆ การเฉลิมฉลองวันหยุด สิ่งของภายใน
บาน  ความทรงจําวัยเด็ก การแสดงความรูสึก ความสําเร็จและความฝน   

Conversations about personal information, hobbies and interests, families 
and friends, shopping, travel experiences, food and eating habits, movies and TV 
shows, healthy lifestyles, problems and advice, directions and places, holiday 
celebrations, household items, childhood memories, emotional expressions, 
achievements and dreams   

 
1421 220  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา        3(3-0-6) 

(Analytical Reading and Paragraph Writing) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  แบบท่ี 1) 1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2  

หรือ แบบท่ี 2) 1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง หรือ 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากส่ือ หรือ 1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และ 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ 1421 223 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ 1421 224 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 
กลวิธีการอาน  ความหมายของคําจากบริบท  จุดมุงหมายของผูเขียน ใจความหลักของบท

อาน  ประเภทของการเขียนระดับยอหนา โครงสราง องคประกอบ ความเชื่อมโยง ความตอเนื่องและ
เอกภาพของยอหนา  การเขียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ 

Reading strategies;  meaning of words in context;  authors’ intention, main 
idea of texts;  types of paragraph writing, structures, elements, cohesion, coherence 
and unity of paragraphs;  computer-mediated writing  
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1421 321  การแปลเบ้ืองตน (Introduction to Translation)         3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  แบบท่ี 1) 1421 101 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 2  

หรือ แบบท่ี 2) 1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง หรือ  
1421 217 ภาษาอังกฤษจากส่ือ หรือ 1421 218 ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  และ 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ 1421 223 ภาษาอังกฤษ 
สําหรับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ 1421 224 ภาษาอังกฤษ 
สําหรับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
แนวคิดเก่ียวกับการแปล  ความแตกตางทางโครงสรางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

การใชพจนานุกรม  การแปลอิงบริบทจากระดับคํา วลี ประโยคและยอหนาสั้น ๆ 
Concepts of translation;  structural differences between English and Thai;  

dictionary use;  contextual translation of texts from the level of words, phrases, 
sentences and short paragraphs 

 

 2. กลุมวิชาโทเลือก   
1421 215  ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skills)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การพูดนําเสนอเก่ียวกับตนเอง  หลักการนําเสนอ  การนําเสนอแบบฉับพลัน  การนําเสนอ

แบบสาธิต  การนําเสนอในโอกาสจําเพาะ  การนําเสนอเชิงโนมนาว  การนําเสนอเชิงวิชาการ   
การนําเสนอเชิงใหขอมูล  ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

Self-introduction;  principles of presentation;  impromptu presentation;  
demonstration presentation;  specific occasion presentation;  persuasive presentation;  
academic presentation;  informative presentation; digital literacy 

 
1421 221  การเขียนเรียงความ (Essay Writing)     3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
 ระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
ประเภทของการเขียนเรียงความ  การเขียนเลาเหตุการณ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียน

เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง การเขียนแสดงเหตุและผล  โครงสรางของเรียงความ  การเขียน
สรุปความ  การเรียบเรียงความคิด 

Types of essay writing;  recount, description, comparison and contrast, cause 
and effect;  essay structures;  summary;  logical division of ideas 
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1421 231  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
 (English Phonetics and Phonology) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 หรือ  
 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  การฝกออกเสียง  การฝกฟงเสียง  การเขียนและถอดสัญลักษณ

ทางสัทศาสตรท่ีใชแทนเสียง 
English sound system;  practice in speech;  sound production;  perceptual 

training and transcription 
 
1421 301  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว (English for Tourism)   3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

                                     1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
ระดับยอหนา 

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การใหคําแนะนําและการใหขอมูล  การบรรยายสถานท่ี เหตุการณ บุคคล สิ่งของ คานิยม

และขนบธรรมเนียมประเพณีในบริบทของการทองเท่ียว  การปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ ในสังคม  
Giving advice and information;  describing places, events, people, objects, 

values and traditions related to tourism;  interacting appropriately and courteously in 
social situations 

 
1421 344  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers)            3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 

1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
ระดับยอหนา  

รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การวิเคราะหตนเอง  การหางาน  ประวัติยอ  จดหมายปะหนา  อีเมลและโทรศัพท   

การสัมภาษณงาน การแตงกายและภาษากาย  การติดตอทางธุรกิจ  การประชุมทางธุรกิจ ระเบียบวาระ
การประชุม  การนําเสนอทางธุรกิจ  สื่อสังคมออนไลนเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน 

Self-analysis;  job search;  resume and CV;  cover letter;  email and phone 
call;  job interview, dressing and body language;  business correspondence;  business 
meeting, agenda;  business presentation;  social media for career advancement  
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1421 348  ภาษาอังกฤษกับการเรียนรูชุมชน       3(2-2-5)  
 (English and Community Learning) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  1421 214 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และ 
1421 220 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 

ระดับยอหนา 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยมีชุมชนเปนฐาน การเรียนรูเชิงรุก การอุทิศตนเพ่ือสังคม  

ภาษาและประเด็นทางสังคมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน  การศึกษาภาคสนาม การเตรียมตัว
ศึกษาภาคสนาม งานกลุมตามหัวขอท่ีเลือก การนําเสนอโครงงานและถอดบทเรียน 

Community-based English learning, active learning, social devotion;  
language and social issues in the Greater Mekong Sub-region and ASEAN;  fieldwork, 
field visit preparation, group work on selected topics, project presentation and 
reflection 


	รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

