หลักสูตร
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน'วยกิต
3.1.1 โครงสร0างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติ
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน'วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หนCวยกิต

กลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ

9

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาบังคับ

15

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเลือก

6

หน'วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99 หนCวยกิต

กลุ'มวิชาแกน

18

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเฉพาะดIาน-บังคับ

60

หน'วยกิต

ทักษะภาษา

27

หน'วยกิต

ภาษาศาสตรP

12

หน'วยกิต

วรรณคดี

12

หน'วยกิต

การแปล

9

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเฉพาะดIาน-เลือก

15

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาความสนใจเฉพาะดIาน

6

หน'วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนCวยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
เปUนหลักสูตรที่ใหIความรูIภาษาอังกฤษควบคู'กับประสบการณPการทำงานจริงในองคPกรเปUนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา (16 สัปดาหP)

จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

135 หน'วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หนCวยกิต

กลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ

9

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาบังคับ

15

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเลือก

6

หน'วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99 หนCวยกิต

กลุ'มวิชาแกน

18

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเฉพาะดIาน-บังคับ

60

หน'วยกิต

ทักษะภาษา

27

หน'วยกิต

ภาษาศาสตรP

12

หน'วยกิต

วรรณคดี

12

หน'วยกิต

การแปล

9

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาเฉพาะดIาน-เลือก

6

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาความสนใจเฉพาะดIาน

6

หน'วยกิต

กลุ'มวิชาสหกิจศึกษา

9

หน'วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนCวยกิต

3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑPการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวI 6 ตัว สามตัวแรกเปUนตัวอักษร สามตัวหลังเปUนตัวเลข เช'น อกษ. 531
2. อักษร 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา โดยตัวเลขหลักรIอยหมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง ชั้นปaการศึกษา และตัวเลขหลักหน'วย หมายถึง เลขกำกับรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ:

ชั้นปaการศึกษา:

1 ไวยากรณP

2 การฟdงและการพูด

3 การอ'าน

4 การเขียน

5 ภาษาศาสตรP

6 วรรณคดี

7 การแปล

8 อาชีพ

9 อื่นๆ

1 ชั้นปaที่หนึ่ง

2 ชั้นปaที่สอง

3 ชั้นปaที่สาม

4 ชั้นปaที่สี่

5 หลายชั้นปa

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หนCวยกิต

กลุCมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนCวยกิต)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย

ตนเอง)
อก. 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

EN 001

English for Everyday Communication

อก. 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

EN 002

English for Social Communication

อก. 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

EN 003

English for Global Communication

กลุCมวิชาบังคับ (15 หนCวยกิต)

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย

ตนเอง)
ศท. 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูI

GE 001

Thinking Skills for Learning

ศท. 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

GE 002

Citizenship and Social Dynamics

ศท. 003

การสรIางจิตวิญญาณการเปUนผูIประกอบการ

GE 003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

ศท. 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

GE 004

Technology and Innovation in the Future World

ศท. 005

ทักษะการเปUนผูIนำเชิงสรIางสรรคP

GE 005

Creative Leadership Skills

กลุCมวิชาเลือก (6 หนCวยกิต)
ตนเอง)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย

ศท. 006

เอเชียกับสังคมโลก

GE 006

Asia and the Global Community

ศท. 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

GE 007

Art of Life

ศท. 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

GE 008

Health and Wellness for Life

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99 หนCวยกิต

กลุCมวิชาแกน (18 หนCวยกิต)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย

ตนเอง)
อกษ. 111

ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 1

ENG 111

English Grammar I

อกษ. 211

การฟdงและการพูด 1

ENG 211

Listening and Speaking I

อกษ. 321

พื้นฐานการอ'าน

ENG 321

Reading Foundations

อกษ. 521

ภาษาศาสตรPภาษาอังกฤษเบื้องตIน

ENG 521

Introduction to English Linguistics

อกษ. 621

วรรณกรรมเบื้องตIน

ENG 621

Introduction to Literature

อกษ.731

การแปลเบื้องตIน

ENG 731

Introduction to Translation

กลุCมวิชาเฉพาะด0าน-บังคับ (60 หนCวยกิต)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวยตนเอง)

ทักษะภาษา (27 หนCวยกิต)
อกษ. 112

ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 2

ENG 112

English Grammar II

อกษ. 221

การฟdงและการพูด 2

ENG 221

Listening and Speaking II

อกษ. 222

ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ

ENG 222

Discussion Skills Development

อกษ. 231

กลยุทธPการนำเสนอ

ENG 231

Presentation Strategies

อกษ. 421

การเขียนระดับย'อหนIา

ENG 421

Paragraph Writing

อกษ. 422

การเขียนเรียงความ

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ENG 422

Essay Writing

อกษ. 441

การวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตIน

ENG 441

Introduction to Research in English Language

อกษ. 911

ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ENG 911

English Study Skills

อกษ. 941

การสื่อสารขIามวัฒนธรรม

ENG 941

Intercultural Communication

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ภาษาศาสตร[ (12 หนCวยกิต)
อกษ. 522

สัทศาสตรPและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1

ENG 522

English Phonetics and Pronunciation I

อกษ. 531

สัทศาสตรPและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2

ENG 531

English Phonetics and Pronunciation II

อกษ. 532

การวิเคราะหPคำและประโยคภาษาอังกฤษ

ENG 532

Morphology and Syntax

อกษ. 541

ภาษาศาสตรPสังคม

ENG 541

Sociolinguistics

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

วรรณคดี (12 หนCวยกิต)
อกษ. 631

การตีความวรรณกรรม

ENG 631

Interpreting Literature

อกษ. 632

วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน

ENG 632

British and American Literature

อกษ. 641

วรรณกรรมขIามวัฒนธรรม

ENG 641

Literature across Cultures

อกษ. 642

วรรณกรรมร'วมสมัย

ENG 642

Contemporary Fiction

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

การแปล (9 หนCวยกิต)
อกษ. 732

การแปลอังกฤษเปUนไทย

3 (3 – 0 – 6)

ENG 732

English-Thai Translation

อกษ. 741

การแปลไทยเปUนอังกฤษ

ENG 741

Thai-English Translation

อกษ. 742

การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ENG 742

Business English Translation

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุCมวิชาเฉพาะด0าน-เลือก (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ 15 หน'วยกิต และสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
6 หน'วยกิต) นักศึกษาเลือกเรียน จากรายวิชาดังต'อไปนี้
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวยตนเอง)
อกษ. 251

สัมมนาประเด็นปdจจุบัน

ENG 251

Seminar in Contemporary Issues

อกษ. 252

การพูดในที่สาธารณะ

ENG 252

Public Speaking

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

อกษ.253

การพัฒนาทักษะการฟdง

ENG 253

Listening Skills Development

อกษ. 351

การสื่อสารผ'านสื่อดิจิทัล

ENG 351

Communication in Digital Media

อกษ. 451

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ENG 451

Business Writing

อกษ. 551

นานาภาษาอังกฤษโลก

ENG 551

World Englishes

อกษ. 651

วรรณกรรมเยาวชน

ENG 651

Children’s Literature

อกษ. 851

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบริการ

ENG 851

English for Service Industry

อกษ. 852

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

ENG 852

English for Professional Development

อกษ. 853

การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความเปUนผูIประกอบการ

ENG 853

Business Communication for Entrepreneurship

อกษ. 854

การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อการตลาด

ENG 854

Business Communication for Marketing

อกษ. 953

หัวขIอพิเศษดIานภาษาและวัฒนธรรม

ENG 953

Special Topics in Language and Culture

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุCมวิชาความสนใจเฉพาะด0าน (6 หนCวยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดIจาก
1) กลุ'มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะมนุษยศาสตรPและการจัดการการท'องเที่ยวกำหนดใหIเปUนกลุ'มวิชา
ความสนใจเฉพาะ หรือ
2) กลุ'มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตรPและการจัดการการท'องเที่ยวอนุมัติใหIเปUนวิชาความสนใจ
เฉพาะ
หรือ
3) กลุ'มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดใหIเปUนวิชาความสนใจเฉพาะ

การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ'มวิชาความสนใจเฉพาะใหIอยู'ในดุลพินิจของคณบดี

กลุCมวิชาสหกิจศึกษา (9 หนCวยกิต) สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเท'านั้น
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวยตนเอง)
สศ. 301

เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)

3 (3 – 0 – 6)

CO 301

Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program)

อก. 400

สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)

EN 400

Cooperative Education (for Cooperative Education Program)

6 (0 – 35 – 0)

กลุCมวิชาโทภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาที่ไม'ไดIเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดจากรายวิชาดังต'อไปนี้
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย
ตนเอง)
อกษ. 111

ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 1

ENG 111

English Grammar I

อกษ. 112

ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 2

ENG 112

English Grammar II

อกษ. 211

การฟdงและการพูด 1

ENG 211

Listening and Speaking I

อกษ. 221

การฟdงและการพูด 2

ENG 221

Listening and Speaking II

อกษ. 222

ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ

ENG 222

Discussion Skills Development

อกษ. 231

กลยุทธPการนำเสนอ

ENG 231

Presentation Strategies

อกษ. 321

พื้นฐานการอ'าน

ENG 321

Reading Foundations

อกษ. 451

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ENG 451

Business Writing

อกษ. 732

การแปลอังกฤษเปUนไทย

ENG 732

English-Thai Translation

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

อกษ. 852

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

ENG 852

English for Professional Development

3 (3 – 0 – 6)

ผู0รับผิดชอบวิชาโท
Mr. Philip Steven Mathias
- M.A. Linguistics (TESOL), University of Surrey, U.K., 2542
- B.A. Modern History and Politics, University of Liverpool, U.K., 2531
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนCวยกิต
นักศึกษาจะตIองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม'นIอยกว'า 6 หน'วยกิต
หรือสามารถเลือกรายวิชาดังต'อไปนี้เปUนวิชาเลือกเสรี
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดIวย
ตนเอง)
อกษ. 751

การแปลวรรณกรรม

ENG 751

Translation of Literary Works

อกษ. 855

การสอนภาษาอังกฤษเปUนภาษาสากล

ENG 855

Teaching English as an International Language

อกษ. 951

ภาพยนตรPวิจักษณP

ENG 951

Film Appreciation

อกษ. 952

ภาษาอังกฤษจากศิลปะและวัฒนธรรม

ENG 952

English through Arts and Culture

อกษ. 954

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสากล

ENG 954

International Language and Cultural Studies

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปUน 3 (3 – 0 – 6) แบ'งเปUนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต'อสัปดาหP โดยมีการฝžกปฏิบัติร'วมกัน
ระหว'างนักศึกษาและอาจารยPผูIสอนและการศึกษาดIวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต'อสัปดาหP

คําอธิ บายรายวิ ชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนCวยกิต)
กลุCมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนCวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3 (2 – 2 – 6)

EN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ'งเนIนใหIผูIเรียนมีส'วนร'วมในการมีปฏิสัมพันธPแบบพื้นฐาน รวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส'วนตัวและเรื่องง'ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details
and simple matters.
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

3 (2 – 2 – 6)

EN 002 English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ ' ง เนI น เรื ่ อ งการใชI ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชI บ ' อ ยๆเกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธP ท างดI า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขIอมูลที่เกี่ยวขIองกับบุคคลอื่นและสภาพแวดลIอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

3 (2 – 2 – 6)

EN 003 English for Global Communication
วิชานี้เปœดโอกาสใหIผูIเรียนไดIบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณPอย'างคล'องแคล'ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปUนอยู' การทำงาน และหัวขIออื่นๆในระดับสากลในสถานการณPที่ซับซIอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed
experiences and express opinions about living, working, and international topics in more complex
situations.
กลุCมวิชาบังคับ (15 หนCวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูI
GE 001 Thinking Skills for Learning

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย'างเปUนระบบ การคิดเชิงวิพากษP การคิดสรIางสรรคP
การคิดวิเคราะหP การคิดสังเคราะหP การคิดแกIปdญหา การเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิด
ที่เหมาะสมไปประยุกตPใชIในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดIอย'างมีประสิทธิภาพ
This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative
thinking, analytical and synthesis thinking, connecting and problem- solving skills. Students should
be able to select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday
life, study and work effectively.
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปUนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดIแก' การเคารพกฎหมาย การเคารพ
สิทธิผูIอื่น การเคารพความแตกต'าง และการรักษาอัตลักษณPความเปUนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการ
คิดวิเคราะหPและการสรIางองคPความรูIจากขIอมูลข'าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดIานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหIนักศึกษารูIเท'าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ'ายทอดความรูIใหIแก'ผูIอื่น
และแกIปdญหาต'างๆ ที่มีผลกระทบต'อการดำเนินชีวิตไดIตามศักยภาพ เพื่อใหIนักศึกษาพรIอมปรับตัวใหIอยู'ร'วมกับผูIอื่น
ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดIอย'างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in
a democratic society, such as being law- abiding, respecting the rights of others and understanding
diversity, including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop
their analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example,
economic, political and socio- cultural information in order for them to be able to keep abreast of
changes in an evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well
as solve any problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to
live happily in a multicultural society.
ศท. 003 การสรIางจิตวิญญาณการเปUนผูIประกอบการ

3 (3 – 0 – 6)

GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรIางจิตวิญญาณการเปUนผูIประกอบการ โดยเนIนการคิด
แบบเจI าของประกอบดI วย มี ความคิ ดสรI างสรรคP เปU นนั กแสวงหาโอกาสในการทำธุ รกิ จ มี ความกลI าตั ดสิ นใจ
มีความเปUนผูIนำ รอบรูIทันต'อเหตุการณP และสามารถทำงานเปUนทีม ศึกษาองคPความรูIในการประกอบธุรกิจอย'างมี
ความรับผิดชอบต'อสังคม และการเปUนผูIประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรIางสรรคP

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn
to develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision- making and
leadership skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as
part of a team. Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and
ethics in order to become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency
economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

3 (3 – 0 – 6)

GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตPใชIเทคโนโลยีและนวัตกรรมดIานต'างๆ ที่มุ'งเนIนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมสมัยใหม' รวมทั้งผลกระทบที่มีต'อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชIประโยชนPและ
การคุIมครองทรัพยPสินทางปdญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology
and innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information
on the impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect
relevant intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005 ทักษะการเปUนผูIนำเชิงสรIางสรรคP

3 (3 – 0 – 6)

GE 005 Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปUนผูIนำเชิงสรIางสรรคP ลักษณะการเปUนผูIนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีภาวะผูIนำที่สามารถนำทีมไดIอย'างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปdญหาดIวยกระบวนการเชิงสรIางสรรคP ส'งผลใหI
เกิดประโยชนPต'อชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู'การเปUนผูIนำที่ประสบความสำเร็จในองคPกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities,
effective leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the
principles of creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities
to become successful leaders in their future endeavors.
กลุCมวิชาเลือก (6 หนCวยกิต)
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
GE 006 Asia and the Global Community

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธPทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน
ทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต'อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and
socio- cultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the
global community.
ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิต

3 (3 – 0 – 6)

GE 007 Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขIองกับชีวิตและสังคม ทำใหIเกิดทัศนคติเชิงบวก
และเขIาใจเรื่องความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนIมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหIเปœดกวIางขึ้น
ส'งผลใหIเพิ่มความรูIความเขIาใจในการชมงาน ประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related
to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different
forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to
appreciate art, music and literature.
ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต

3 (3 – 0 – 6)

GE 008 Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลIตัว การออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพการส'งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการทางอารมณP อาหารและยาที่มีผลต'อสุขภาพ การแพทยPทางเลือก
ภัยสังคมผลกระทบสิ่งแวดลIอมต'อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม'
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, selfexamination and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental
health, how to manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drungs,
complementary and alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and
wellness as well as emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนCวยกิต)
กลุCมวิชาแกน (18 หนCวยกิต)
อกษ. 111 ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 1

3 (3 – 0 – 6)

ENG 111 English Grammar I
ไวยากรณPภาษาอังกฤษระดับคำ กาล และโครงสรIางประโยคความเดียว
English grammar at word level, tenses and simple sentences.
อกษ. 211 การฟdงและการพูด 1

3 (3 – 0 – 6)

ENG 211 Listening and Speaking I
การพูดเกี่ยวกับสถานการณPต'างๆ ในชีวิตประจำวันหรือประเด็นที่น'าสนใจ การฟdงเพื่อจับประเด็นหลัก
วิเคราะหPขIอมูล และตอบสนองอย'างเหมาะสม
Speaking for a variety of everyday situations and topics of interest; listening for main ideas,
analyzing information and responding appropriately.
อกษ. 321 พื้นฐานการอ'าน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 321 Reading Foundations
หลักการอ'านพื้นฐาน และวิเคราะหPงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวขIองกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณPที่
น'าสนใจ รวมทั้งเขียนสรุป และเขียนแสดงความคิดเห็น
Basic reading principles and analysis of texts concerning everyday life and interesting
situations, with written summaries and reflections.
อกษ. 521 ภาษาศาสตรPภาษาอังกฤษเบื้องตIน
ENG 521 Introduction to English Linguistics
ทฤษฎีเบื้องตIนและสาขาที่เกี่ยวขIองกับภาษาศาสตรPภาษาอังกฤษ
Fundamental theories and the fields of English linguistics.

3 (3 – 0 – 6)

อกษ. 621 วรรณกรรมเบื้องตIน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 621 Introduction to Literature
องคPประกอบพื้นฐานและลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝžกอ'านงานประพันธP
ประเภทรIอยแกIว กวีนิพนธP หรือบทละคร
Basic elements and general characteristics of English literature, with readings in prose,
poetry or plays.
อกษ. 731 การแปลเบื้องตIน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 731 Introduction to Translation
หลักการแปลเบื้องตIน ปdญหาพื้นฐานในการแปล ฝžกแปลคำและประโยคทั้งอังกฤษเปUนไทย และไทย
เปUนอังกฤษ
Basic principles and issues in translation; practice in the translation of words and
sentences from English to Thai and Thai to English.
กลุCมวิชาเฉพาะด0าน-บังคับ (60 หนCวยกิต)
ทักษะภาษา (27 หนCวยกิต)
อกษ. 112 ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 2

3 (3 – 0 – 6)

ENG 112 English Grammar II
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 111
ไวยากรณPภาษาอังกฤษในระดับวลี และโครงสรIางประโยครูปแบบต'างๆ
English grammar at phrasal level and various types of sentence structure.
อกษ. 221 การฟdงและการพูด 2

3 (3 – 0 – 6)

ENG 221 Listening and Speaking II
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 211
การฟdงและการพูดเกี่ยวกับสถานการณPปdจจุบัน ต'างๆ ในสังคม การจับประเด็นหลัก การแยกแยะ
ขIอเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนำเสนอเบื้องตIนโดยใชIสื่อเทคโนโลยี
Listening and speaking on current social issues, listening for main idea, distinguishing
between facts and opinions, and making simple presentations using appropriate technology.

อกษ. 222 ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 222 Discussion Skills Development
หลักการและลักษณะภาษาที่ใชIโตIตอบในหัวขIอเชิงโตIแยIง การจับประเด็นหลัก การแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งฝžกฟdงและอภิปราย
Techniques and style of language used in discussions, understanding main ideas, giving
opinions, through both listening and discussions.
อกษ. 231 กลยุทธPการนำเสนอ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 231 Presentation Strategies
หลักการและกลยุทธPการนำเสนอผลงานสู'สาธารณะ ฝžกฟdงและพูดในที่สาธารณะรูปแบบต'างๆ รวมทั้ง
ฝžกนำเสนอผลงานโดยใชIสื่อเทคโนโลยี
Principles and strategies for making public presentations; practice in listening to and
speaking in various forms of public presentation, including the use of appropriate technology.
อกษ. 421 การเขียนระดับย'อหนIา

3 (3 – 0 – 6)

ENG 421 Paragraph Writing
องคPประกอบและรูปแบบของย'อหนIา และฝžกเขียนย'อหนIาประเภทต'างๆ
The elements and structure of paragraphs with practice in different types of paragraphs.
อกษ. 422 การเขียนเรียงความ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 422 Essay Writing
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 421
กลวิธีและกระบวนการเขียนเรียงความประเภทต'างๆ
Strategies and the process of writing various types of essay.
อกษ. 441 การวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตIน
ENG 441 Introduction to Research in English Language
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 422

3 (3 – 0 – 6)

หลักการวิจัยเบื้องตIน ขั้นตอนการวิจัย หลักการและองคPประกอบในการเขียนรายงานวิจัย และการ
นำเสนอผลงานเชิงวิชาการ
Basic principles and stages of research, techniques and elements of research reports and
presentation of academic results.
อกษ. 911 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 911 English Study Skills
ทั ก ษะการสื ่ อ สารภาษาอั ง กฤษเบื ้ อ งตI น แนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
การวางแผนการศึกษาตามหลักสูตร หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมทั้งฝžกสืบคIนและอIางอิงขIอมูลจากพจนานุกรม
อินเทอรPเน็ต และฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสP
Basic English communication skills, guidelines for studying English in higher education,
following a degree plan, academic ethics, with practice in searching for information and giving
references from dictionaries, the Internet and electronic databases.

อกษ. 941 การสื่อสารขIามวัฒนธรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 941 Intercultural Communication
ทฤษฎีเบื้องตIน รูปแบบการสื่อสาร แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต'าง รวมทั้งฝžกคิดวิเคราะหPและ
ตีความความแตกต'างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน
Basic theories, communication styles and the concepts of culture and effects on language,
with analysis and interpretation of cultural differences, focusing on the workplace.
ภาษาศาสตร[ (12 หนCวยกิต)
อกษ. 522 สัทศาสตรPและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1

3 (3 – 0 – 6)

ENG 522 English Phonetics and Pronunciation I
อวัยวะที่ใชIในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความแตกต'างระหว'างตัวสะกดและเสียง สัทอักษร การระบุ
จำนวนพยางคPในคำ การสรIางเสียงสระและพยัญชนะ รวมทั้งฝžกออกเสียงและฟdงเพื่อแยกแยะเสียงสระ และพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ

Speech organs used in English pronunciation, distinctions between spelling and sounds,
the phonetic alphabet, recognizing syllables in words, production of vowels and consonants, with
practice in pronunciation and listening to distinguish English vowels and consonants.
อกษ. 531 สัทศาสตรPและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2

3 (3 – 0 – 6)

ENG 531 English Phonetics and Pronunciation II
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 522
หลั กการออกเสี ยงคำ ประโยค และขI อความภาษาอั งกฤษ รวมทั ้ งฝž กฟd งและออกเสี ยงในระดั บคำ
และประโยค
Principles of pronunciation in words, sentences and messages, with practice listening and
pronunciation at word and sentence levels.
อกษ. 532 การวิเคราะหPคำและประโยคภาษาอังกฤษ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 532 Morphology and Syntax
ส'วนประกอบและโครงสรIางของคำ วลี และประโยค และฝžกวิเคราะหPจากสื่อสิ่งพิมพPและสื่อดิจิทัล
The parts and structure of words, phrases and sentences, with analysis of printed and
digital texts.

อกษ. 541 ภาษาศาสตรPสังคม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 541 Sociolinguistics
ความสั ม พั น ธP ร ะหว' า งภาษาและสั ง คม ปd จ จั ย ทางสั ง คมที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต' อ การใชI ภ าษา รวมถึ ง นานา
ภาษาอังกฤษโลก และฝžกวิเคราะหPภาษาที่ใชIในบริบทต'างๆ
The relationship between language and society, social factors that influence language use,
World Englishes and analysis of language in various contexts.
วรรณคดี (12 หนCวยกิต)
อกษ. 631 การตีความวรรณกรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 631 Interpreting Literature
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 621
แนวทางการอ'านเชิงวิเคราะหPและแสดงความคิดเห็นต'องานวรรณกรรมประเภทต'างๆ
Approaches to analysis and expressing opinions on various types of literary works.
อกษ. 632 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 632 British and American Literature
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 621
ลักษณะ แนวคิด วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันในสมัยต'างๆ
ที่เลือกศึกษา
Characteristics, approaches, culture and social background from various eras of British and
American literature.
อกษ. 641 วรรณกรรมขIามวัฒนธรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 641 Literature across Cultures
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 621
แนวคิดและเนื้อหาดIานวัฒนธรรม สังคม และการใชIภาษาในวรรณกรรมจากประเทศต'างๆ ที่เขียน
หรือแปลเปUนภาษาอังกฤษ ฝžกอ'าน คิดวิเคราะหP เปรียบเทียบ และเขียนวิจารณP

Concepts and content on culture, society and the use of language in literature from a
variety of countries, written or translated into English, through reading, analysis, comparison and
written criticism.

อกษ. 642 วรรณกรรมร'วมสมัย

3 (3 – 0 – 6)

ENG 642 Contemporary Fiction
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 621
แนวคิดและวิวัฒนาการของวรรณกรรมร'วมสมัย สกุลความคิดทางวรรณกรรม และฝžกวิเคราะหPวิจารณP
ภาพสะทIอนความเปUนจริงและสภาพสังคมจากวรรณกรรมร'วมสมัยที่เลือกศึกษา
Concepts and evolution of contemporary fiction, literary movements with critical analysis.
การแปล (9 หนCวยกิต)
อกษ. 732 การแปลอังกฤษเปUนไทย

3 (3 – 0 – 6)

ENG 732 English-Thai Translation
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 731
หลักการและปdญหาในการแปลภาษาอังกฤษเปUนภาษาไทย ความแตกต'างดIานโครงสรIางของภาษาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งฝžกแปลงานเขียนประเภทต'างๆ
Principles and issues in English- Thai translation; differences in language structure and
culture, and the translation of different types of written texts.
อกษ. 741 การแปลไทยเปUนอังกฤษ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 741 Thai-English Translation
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 731
หลักการและปdญหาในการแปลภาษาไทยเปUนภาษาอังกฤษ ความแตกต'างดIานโครงสรIางของภาษาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งฝžกแปลงานเขียนประเภทต'างๆ
Principles and issues in Thai- English translation; differences in language structure and
culture, and the translation of different types of written texts.
อกษ. 742 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 742 Business English Translation
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 732
ฝž ก แปลเอกสารรู ป แบบต' า งๆที ่ ใ ชI ใ นธุ ร กิ จ จากภาษาอั ง กฤษเปU น ภาษาไทย และภาษาไทยเปU น
ภาษาอังกฤษ โดยใชIระดับภาษา คำศัพทP และสำนวนที่ถูกตIองเหมาะสม

Practice in translation of various types of business documents from English to Thai and
Thai to English, with appropriate register, vocabulary and expressions.

กลุCมวิชาเฉพาะด0าน-เลือก (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน'วยกิต และสำหรับแผนการ
ศึกษาแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาเลือกเรียน 6 หน'วยกิต จากรายวิชาต'อไปนี)้
อกษ. 251 สัมมนาประเด็นปdจจุบัน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 251 Seminar in Contemporary Issues
ฝž ก แสดงความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ประเด็ น ปd จ จุ บ ั น ที ่ น' า สนใจทั ้ ง ในประเทศไทยและต' า งประเทศ
โดยการอภิปราย การเขียนเรียงความ และการนำเสนอดIวยสื่อเทคโนโลยี
Expressing opinions on current issues from Thailand and abroad through discussions,
essays and presentations.
อกษ. 252 การพูดในที่สาธารณะ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 252 Public Speaking
หลักการและกลวิธีการพูดในที่สาธารณะรูปแบบต'างๆ
Principles and techniques for various forms of public speaking.
อกษ. 253 การพัฒนาทักษะการฟdง

3 (3 – 0 – 6)

ENG 253 Listening Skills Development
กลวิธีในการฟdงรูปแบบต'างๆ การเชื่อมโยงความคิดเพื่อหาขIอสรุป การตีความจากการฟdง และฝžกฟdง
เพื่อจับสาระสำคัญ รวมทั้งฝžกจดบันทึกจากการฟdง
Techniques for different forms of listening, making summaries, interpreting meaning from
listening, listening for main ideas and note-taking.
อกษ. 351 การสื่อสารผ'านสื่อดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

ENG 351 Communication in Digital Media
ลักษณะและประเภทของสื่อดิจิทัล การพิจารณาความน'าเชื่อถือของสาร ฝžกการใชIคำศัพทP สำนวน และ
รูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับสื่อแต'ละประเภท
Characteristics and types of digital media, evaluating credibility of information,
vocabulary, expressions and language style appropriate for different types of media.

อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 451 Business Writing
หลักการเขียน และฝžกเขียนจดหมายและอีเมลทางธุรกิจ บันทึกภายใน รายงานการประชุม
Principles and practice of writing business correspondence and emails, memos and
minutes.

อกษ. 551 นานาภาษาอังกฤษโลก

3 (3 – 0 – 6)

ENG 551 World Englishes
ทฤษฎีและวิวัฒนาการของนานาภาษาอังกฤษโลก ฝžกวิเคราะหPและเปรียบเทียบรูปแบบการใชIนานา
ภาษาอังกฤษโลก รวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคม
Theories and the evolution of World Englishes; analysis and comparison of usage in World
Englishes, with their cultural and social characteristics.
อกษ. 651 วรรณกรรมเยาวชน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 651 Children’s Literature
แนวคิ ด รู ป แบบ กลวิ ธ ี ก ารแต' ง เนื ้ อ หา และวิ ว ั ฒนาการของวรรณกรรมเยาวชน และฝž ก ตี ค วาม
วรรณกรรมเยาวชนที่เลือกศึกษา
Concepts, style, writing technique, content and evolution of children’ s literature and
practice in the interpretation of chosen works of children’s literature.
อกษ. 851 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบริการ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 851 English for Service Industry
หลักการของงานบริการในธุรกิจการท'องเที่ยว การโรงแรม และการบิน ฝžกใชIภาษาเพื่อการปฏิบัติงาน
และแกIไขปdญหาใหIลกู คIา รวมทั้งฝžกใชIสื่อเทคโนโลยีในการเขียนและนำเสนอผลงาน
Principles of service work in the tourism, hotel and airline industries, with practice of
language used in operations and customer service, including technology for correspondence and
presentations.

อกษ. 852 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 852 English for Professional Development
ฝžกการเขียนประวัติย'อ การกรอกใบสมัครงานออนไลนP การสัมภาษณPงาน การติดต'อสื่อสารทางโทรศัพทP
การนัดหมาย การบันทึกขIอความ และมารยาทในสถานที่ทำงาน
Resume writing, completing online application forms, job interviews, telephone
communication, making appointments, taking minutes and behavior in the workplace.
อกษ. 853 การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความเปUนผูIประกอบการ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 853 Business Communication for Entrepreneurship
หลักการเปUนผูIประกอบการ กลวิธีการสื่อสาร รูปแบบงานของผูIประกอบการ ฝžกการใชIคำศัพทP สำนวน
และภาษาที่ใชIเพื่อความเปUนผูIประกอบการ
Principles of entrepreneurship, communication strategies and the practices of
entrepreneurs; practice in vocabulary, expressions and language useful for entrepreneurs.
อกษ. 854 การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อการตลาด

3 (3 – 0 – 6)

ENG 854 Business Communication for Marketing
หลักการตลาด กลวิธีการสื่อสาร และรูปแบบของงานทางการตลาด ฝžกการใชIคำศัพทP สำนวน และภาษา
ที่ใชIทางการตลาด
Principles of marketing, communication strategies and types of marketing work; practice
in vocabulary, expressions and language used in marketing.
อกษ. 953 หัวขIอพิเศษดIานภาษาและวัฒนธรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 953 Special Topics in Language and Culture
ความรูIเกี่ยวกับหัวขIอเฉพาะดIานที่น'าสนใจ การใชIภาษาสากลในต'างประเทศ ทัศนศึกษาและดูงาน
ในสถานที่จริงตามบริบทหรือหัวขIอเฉพาะ
Special topics of interest; the use of international languages abroad; field trips and
workplace visits for real-life experience in context and special topics.
กลุCมวิชาความสนใจเฉพาะด0าน (6 หนCวยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดIจาก
1) กลุ'มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะมนุษยศาสตรPและการจัดการการท'องเที่ยวกำหนดใหIเปUนกลุ'มวิชา
ความสนใจเฉพาะดIาน หรือ
2) กลุ'มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตรPและการจัดการการท'องเที่ยวอนุมัติใหIเปUนวิชาความสนใจ
เฉพาะ

ดIาน หรือ
3) กลุ'มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดใหIเปUนวิชาความสนใจเฉพาะดIาน
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ'มวิชาความสนใจเฉพาะดIานใหIอยู'ในดุลพินิจของคณบดี

กลุCมวิชาสหกิจศึกษา (9 หนCวยกิต) สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเท'านั้น
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษาเทRานั้น)

3 (3 – 0 – 6)

CO 301 Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program)
ศึกษาแนวคิดและความเขIาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปUนการเตรียมความพรIอมและพัฒนาทักษะ
ดIานต'างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขIารับการสัมภาษณPงาน การ
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปUนทีม วัฒนธรรมองคPกร เทคนิคการคิดอย'างสรIางสรรคP เทคนิค
การเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปUนผูIประกอบการ และขIอควรปฏิบัติในระหว'างการปฏิบัติงาน และ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Study concept and understanding of cooperative education as well as be prepare and
improve some skills such as writing a job application letter, sorting corporation, learning job interview
techniques, improving communication skills, personality, and teamwork skill, learning corporation
culture, creative thinking technique, report writing and presentation technique, entrepreneur skill,
good practice when working in corporation, and security in corporation.
อก. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษาเทRานั้น)

3 (3 – 0 – 6)

EN 400 Cooperative Education (for Cooperative Education Program)
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน CO 301
ฝžกปฏิบัติงานในหน'วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวขIองกับลักษณะวิชาเอก โดยไดIรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
และตIองมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม'นIอยกว'า 16 สัปดาหP ทั้งนี้ผูIศึกษาตIองเสนอรายงานการฝžกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชา
กำหนด
Practical work experience in an organization or company in the field of the students’ major
for a minimum of 16 weeks, with students presenting a report as required by the department.

กลุCมวิชาโทภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาที่ไม'ไดIเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
อกษ. 111 ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 1

3 (3 – 0 – 6)

ENG 111 English Grammar I
ไวยากรณPภาษาอังกฤษระดับคำ กาล และโครงสรIางประโยคความเดียว
English grammar at word level, tenses and simple sentences.
อกษ. 112 ไวยากรณPภาษาอังกฤษ 2

3 (3 – 0 – 6)

ENG 112 English Grammar II
ไวยากรณPภาษาอังกฤษในระดับวลี และโครงสรIางประโยครูปแบบต'างๆ
English grammar at phrasal level and various types of sentence structure.
อกษ. 211 การฟdงและการพูด 1

3 (3 – 0 – 6)

ENG 211 Listening and Speaking I
การพูดเกี่ยวกับสถานการณPต'างๆ ในชีวิตประจำวันหรือประเด็นที่น'าสนใจ การฟdงเพื่อจับประเด็นหลัก
วิเคราะหPขIอมูล และตอบสนองอย'างเหมาะสม
Speaking for a variety of everyday situations and topics of interest; listening for main ideas,
analyzing information and responding appropriately.
อกษ. 221 การฟdงและการพูด 2

3 (3 – 0 – 6)

ENG 221 Listening and Speaking II
การฟdงและการพูดเกี่ยวกับสถานการณPปdจจุบัน ต'างๆ ในสังคม การจับประเด็นหลัก การแยกแยะ
ขIอเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนำเสนอเบือ้ งตIนโดยใชIสื่อเทคโนโลยี
Listening and speaking on current social issues, listening for main idea, distinguishing
between facts and opinions, and making simple presentations using appropriate technology.

อกษ. 222 ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 222 Discussion Skills Development
หลักการและลักษณะภาษาที่ใชIโตIตอบในหัวขIอเชิงโตIแยIง การจับประเด็นหลัก การแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งฝžกฟdงและอภิปราย
Techniques and style of language used in discussions, understanding main ideas, giving
opinions, through both listening and discussions.
อกษ. 231 กลยุทธPการนำเสนอ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 231 Presentation Strategies
หลักการและกลยุทธPการนำเสนอผลงานสู'สาธารณะ ฝžกฟdงและพูดในที่สาธารณะรูปแบบต'างๆ รวมทั้ง
ฝžกนำเสนอผลงานโดยใชIสื่อเทคโนโลยี
Principles and strategies for making public presentations; practice in listening to and
speaking in various forms of public presentation, including the use of appropriate technology.
อกษ. 321 พื้นฐานการอ'าน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 321 Reading Foundations
หลักการอ'านพื้นฐาน และวิเคราะหPงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวขIองกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณPที่
น'าสนใจ รวมทั้งเขียนสรุป และเขียนแสดงความคิดเห็น
Basic reading principles and analysis of texts concerning everyday life and interesting
situations, with written summaries and reflections.
อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

ENG 451 Business Writing
หลักการเขียน และฝžกเขียนจดหมายและอีเมลทางธุรกิจ บันทึกภายใน รายงานการประชุม
Principles and practice of writing business correspondence and emails, memos and
minutes.
อกษ. 732 การแปลอังกฤษเปUนไทย
ENG 732 English-Thai Translation

3 (3 – 0 – 6)

หลักการและปdญหาในการแปลภาษาอังกฤษเปUนภาษาไทย ความแตกต'างดIานโครงสรIางของภาษา
และวัฒนธรรม รวมทั้งฝžกแปลงานเขียนประเภทต'างๆ
Principles and issues in English- Thai translation; differences in language structure and
culture, and the translation of different types of written texts.

อกษ. 852 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

3 (3 – 0 – 6)

ENG 852 English for Professional Development
ฝžกการเขียนประวัติย'อ การกรอกใบสมัครงานออนไลนP การสัมภาษณPงาน การติดต'อสื่อสารทางโทรศัพทP
การนัดหมาย การบันทึกขIอความ และมารยาทในสถานที่ทำงาน
Resume writing, completing online application forms, job interviews, telephone
communication, making appointments, taking minutes and behavior in the workplace.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนCวยกิต)
นักศึกษาจะตIองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม'นIอยกว'า 6 หน'วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต'อไปนี้
อกษ. 751 การแปลวรรณกรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 751 Translation of Literary Works
วิชาบังคับก'อน: เคยเรียน อกษ. 731
การวิเคราะหPและแกIปdญหาในการแปล การปรับบทแปล และฝžกแปลงานวรรณกรรมประเภทต'างๆ
Analysis and solutions to translation problems, translation revisions and the translation
of various types of literary works.
อกษ. 855 การสอนภาษาอังกฤษเปUนภาษาสากล

3 (3 – 0 – 6)

ENG 855 Teaching English as an International Language
ทฤษฎีการสอนและวิธีสอน การเลือกแบบเรียนและอุปกรณPการเรียนการสอน และฝžกทำแผนการสอน
บันทึกการสอน และการประเมินผล

Teaching theories and methodologies, the selection of materials and equipment and
practice in preparing course outlines, teaching plans and assessment.
อกษ. 951 ภาพยนตรPวิจักษณP

3 (3 – 0 – 6)

ENG 951 Film Appreciation
หลักเกณฑPและวิธีวิจารณPภาพยนตรP แนวคิดและศิลปะการเล'าเรื่อง ฝžกวิเคราะหPหรือตีความเนื้อหา
ภาษา คำศัพทP และสำนวน
Criteria and approaches to film criticism, concepts and the art of storytelling, analysis and
interpretation of content, language, vocabulary and expressions.
อกษ. 952 ภาษาอังกฤษจากศิลปะและวัฒนธรรม

3 (3 – 0 – 6)

ENG 952 English through Arts and Culture
รูปแบบภาษา การตีความ ฝžกใชIคำศัพทP สำนวน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและอภิปรายต'องานศิลปะ
และวัฒนธรรมทีเ่ ลือกศึกษา
Language style, interpretation, practice in the use of vocabulary and idioms, with
discussion and expressing opinions on arts and selected areas of culture.
อกษ. 954 การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสากล

3 (3 – 0 – 6)

ENG 954 International Language and Cultural Studies
ลักษณะและความแตกต'างระหว'างวัฒนธรรมไทยและสากล ฝžกใชIภาษาสากลในต'างประเทศในบริบท
ต'างๆ ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญในยุโรปหรือเอเชีย
Characteristics and differences between Thai and other cultures; using language in reallife situations abroad; field trips to important sites in Europe and Asia.

