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จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

  แผนการศึกษาแบบปกต ิ

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              135  หน่วยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         30  หน่วยกิต 

   - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                           9    หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวชิาชพี             21    หน่วยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                  99  หน่วยกิต  

                        - กลุ่มวิชาแกน    18   หน่วยกิต 

                        - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บงัคับ  60        หน่วยกิต 

  ทักษะภาษา             27        หน่วยกิต 

  ภาษาศาสตร ์             12        หน่วยกิต 

  วรรณคดี                        12        หน่วยกิต 

  การแปล                9       หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  15       หน่วยกิต 

                          - กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะดา้น     6   หน่วยกิต    

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                   6  หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กร เป็นระยะเวลา 1  

ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)  

                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      135 หน่วยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30  หน่วยกิต 

                        - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                           9    หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ              21    หน่วยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                    99 หน่วยกิต  

                        - กลุ่มวิชาแกน    18   หน่วยกิต 

                        - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บงัคับ  60        หน่วยกิต 

  ทักษะภาษา             27        หน่วยกิต 

  ภาษาศาสตร ์             12        หน่วยกิต 

  วรรณคดี              12        หน่วยกิต 

  การแปล              9        หน่วยกิต 

                          - กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น-เลือก  6        หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะดา้น   6   หน่วยกิต 

                          - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา      9   หน่วยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)                    

                              หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏบิัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)     

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)   
 หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future   
ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
ศท. 106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้นำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ    99  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน  (18 หน่วยกิต)             หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง)  

อกษ. 111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 111 English Grammar I  

อกษ. 211 การฟังและการพูด 1 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 211 Listening and Speaking I  

อกษ. 321 พื้นฐานการอ่าน     3 (3 – 0 – 6) 

ENG 321 Reading Foundations  

อกษ. 521 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 521 Introduction to English Linguistics  

อกษ. 621 วรรณกรรมเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 621 Introduction to Literature  

อกษ.731  การแปลเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 731 Introduction to Translation  

   

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (60 หน่วยกิต)          หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

 ทักษะภาษา (27 หน่วยกิต) 

อกษ. 112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 112 English Grammar II  

อกษ. 221 การฟังและการพูด 2 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 221 Listening and Speaking II  

อกษ. 222 ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 222 Discussion Skills Development     

อกษ. 231 กลยุทธ์การนำเสนอ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 231 Presentation Strategies  

อกษ. 421 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 421 Paragraph Writing  

อกษ. 422 การเขียนเรียงความ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 422 Essay Writing  
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อกษ. 441 การวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน้ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 441 Introduction to Research in English Language  

อกษ. 911 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 911 English Study Skills  

อกษ. 941 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 941 Intercultural Communication  

 

 ภาษาศาสตร์ (12 หน่วยกิต) 

อกษ. 522 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 522 English Phonetics and Pronunciation I  

อกษ. 531 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 531 English Phonetics and Pronunciation II  

อกษ. 532 การวิเคราะห์คำและประโยคภาษาอังกฤษ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 532 Morphology and Syntax  

อกษ. 541 ภาษาศาสตร์สังคม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 541 Sociolinguistics  

 

 วรรณคดี (12 หน่วยกิต) 

อกษ. 631 การตีความวรรณกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 631 Interpreting Literature  

อกษ. 632 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 632 British and American Literature     

อกษ. 641 วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 641 Literature across Cultures     

อกษ. 642 วรรณกรรมร่วมสมัย 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 642 Contemporary Fiction     
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 การแปล (9 หน่วยกิต) 

อกษ. 732 การแปลอังกฤษเป็นไทย  3 (3 – 0 – 6) 

ENG 732 English-Thai Translation  

อกษ. 741 การแปลไทยเป็นอังกฤษ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 741 Thai-English Translation  

อกษ. 742 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 742 Business English Translation  

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ 15 หน่วยกิต และสำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

6 หน่วยกิต)  นักศึกษาเลือกเรียน จากรายวชิาดงัต่อไปนี้             

              หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

อกษ. 251 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 251 Seminar in Contemporary Issues  

อกษ. 252 การพูดในที่สาธารณะ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 252 Public Speaking    

อกษ.253 การพัฒนาทักษะการฟงั 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 253 Listening Skills Development  

อกษ. 351 การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 351 Communication in Digital Media     

อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 451 Business Writing     

อกษ. 551 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 551 World Englishes  

อกษ. 651 วรรณกรรมเยาวชน 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 651 Children’s Literature     

อกษ. 851 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 851 English for Service Industry  

อกษ. 852 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 852 English for Professional Development  
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อกษ. 853 การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 853 Business Communication for Entrepreneurship            

อกษ. 854 การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 854 Business Communication for Marketing     

อกษ. 953 หัวข้อพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 953 Special Topics in Language and Culture  

 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน   (6 หน่วยกิต) 

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 

 1)  กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอ่ืนของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกำหนดให้เป็นกลุ่มวชิา 

   ความสนใจเฉพาะ หรือ 

 2)  กลุ่มวิชาของคณะอ่ืนที่คณะมนษุยศาสตร์และการจัดการการทอ่งเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาความสนใจเฉพาะ 

   หรือ 

 3)  กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดให้เป็นวิชาความสนใจเฉพาะ 

     การปรับเปลี่ยนรายวชิาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะให้อยู่ในดุลพนิิจของคณบดี 

 
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเท่านั้น 
              หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา) 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program)  

อก. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา) 6 (0 – 35 – 0) 

EN 400 Cooperative Education (for Cooperative Education Program)  

 

กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ  (สำหรับนักศึกษาที่ไมไ่ด้เรียนในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ)   

    นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควชิาภาษาอังกฤษกำหนดจากรายวชิาดังต่อไปนี้ 

                   หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

อกษ. 111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 111 English Grammar I  

อกษ. 112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 112 English Grammar II  
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อกษ. 211 การฟังและการพูด 1 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 211 Listening and Speaking I  

อกษ. 221 การฟังและการพูด 2 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 221 Listening and Speaking II  

อกษ. 222 ทักษะการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 222 Discussion Skills Development     

อกษ. 231 กลยุทธ์การนำเสนอ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 231 Presentation Strategies  

อกษ. 321 พื้นฐานการอ่าน     3 (3 – 0 – 6) 

ENG 321 Reading Foundations  

อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 451 Business Writing     

อกษ. 732 การแปลอังกฤษเป็นไทย 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 732 English-Thai Translation  

อกษ. 852 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 852 English for Professional Development  

 

             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

หรือสามารถเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้เป็นวชิาเลือกเสรี 

                                                                         หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

อกษ. 751 การแปลวรรณกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 751 Translation of Literary Works  

อกษ. 855 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 855 Teaching English as an International Language  

อกษ. 951 ภาพยนตร์วิจักษณ ์ 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 951 Film Appreciation  

อกษ. 952 ภาษาอังกฤษจากศิลปะและวัฒนธรรม    3 (3 – 0 – 6) 

ENG  952 English through Arts and Culture       
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อกษ. 954 การศึกษาภาษาและวฒันธรรมสากล 3 (3 – 0 – 6) 

ENG 954 International Language and Cultural Studies  

 

หมายเหตุ:  ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3 – 0 – 6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 

คำอธิบายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                     3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยการพูด
แนะนำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื ่องที่สนใจ เรื ่องที่เป็นความชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 
informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 
as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 
and writing—through integrated methods. 
 
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบรบิททางสงัคม                                                                  3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช้เป็นประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 
contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 
creativity. 
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อก. 103 ภาษาอังกฤษในบรบิทสากล                                                                       3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

ฝึกฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ การทำงาน และประเด็นปัญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญต่อการเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 
and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)  
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                           3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ
เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรู้ต ลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 
critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-
solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 
their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 
 
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                             3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอื่นที่มีในปัจจุบันและอนาคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา  เพื่อ
พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 
in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 
peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 
4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                              3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู ้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน
ศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 
and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 
protection as a result of technology and innovation. 
 
ศท. 104 สุนทรียภาพกบัสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                   3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู ้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิดมุมมองใหม่ในเรื ่อง
สุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะต่างๆ และกีฬา ที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม 
 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, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 
depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 
tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 
 
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก                                                 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชาคมโลก 
 In this course, students will learn about international economic and political 
collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 
global issues. 
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ศท. 106 ความรู้ทางการเงนิและการพฒันาอย่างยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการ
ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม
เป็นสำคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 
highlight key issues and offer practical solutions. 

 
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเปน็ผูน้ำ                                    3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิดแบบ
เจ้าของ ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีภาวะผู้นำที่สามารถนำและทำงานเป็นทีมได้อย่ างมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้าตัดสินใจทันต่อ
เหตุการณ์ 
 In this course, students will study and develop important characteristics of 
entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 
explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 
including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 
to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   (99 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาแกน  (18 หน่วยกิต) 

อกษ. 111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1              3 (3 – 0 – 6) 
ENG 111 English Grammar I  
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับคำ กาล และโครงสร้างประโยคความเดียว 
 English grammar at word level, tenses and simple sentences. 
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อกษ. 211 การฟังและการพูด 1                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 211 Listening and Speaking I 

 การพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหรือประเด็นที่น่าสนใจ การฟังเพื่ อจับประเด็นหลัก  

วิเคราะห์ข้อมูล และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 Speaking for a variety of everyday situations and topics of interest; listening for main ideas, 

analyzing information and responding appropriately. 

 

อกษ. 321 พื้นฐานการอ่าน               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 321 Reading Foundations 

 หลักการอ่านพื้นฐาน และวิเคราะห์งานเขียนที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 

รวมทั้งเขียนสรุป และเขียนแสดงความคิดเห็น 

 Basic reading principles and analysis of texts concerning everyday life and interesting 

situations, with written summaries and reflections. 

 

อกษ. 521 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 521 Introduction to English Linguistics 

 ทฤษฎีเบื้องต้นและสาขาที่เก่ียวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  

 Fundamental theories and the fields of English linguistics.  

 

อกษ. 621 วรรณกรรมเบื้องต้น                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 621 Introduction to Literature 

 องค์ประกอบพื้นฐานและลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ รวมทั ้งฝึกอ่านงานประพันธ์          

ประเภทร้อยแก้ว กวีนิพนธ์ หรือบทละคร 

 Basic elements and general characteristics of English literature, with readings in prose, 

poetry or plays. 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

14 

อกษ. 731 การแปลเบื้องต้น               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 731 Introduction to Translation 

 หลักการแปลเบื้องต้น ปัญหาพื้นฐานในการแปล ฝึกแปลคำและประโยคทั้งอังกฤษเป็นไทย และไทย            

เป็นอังกฤษ  

 Basic principles and issues in translation; practice in the translation of words and sentences 

from English to Thai and Thai to English. 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (60 หน่วยกิต) 

ทักษะภาษา (27 หน่วยกิต) 

อกษ. 112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2             3 (3 – 0 – 6) 

ENG 112 English Grammar II 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 111 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับวลี และโครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ 

 English grammar at phrasal level and various types of sentence structure.  

 

อกษ. 221 การฟังและการพูด 2                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 221 Listening and Speaking II 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 211   

 การฟังและการพูดเกี ่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่างๆ ในสังคม การจับประเด็นหลัก การแยกแยะ

ข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนำเสนอเบื้องต้นโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 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 

 หลักการและลักษณะภาษาที่ใช้โต้ตอบในหัวข้อเชิงโต้แย้ง การจับประเด็นหลัก การแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งฝึกฟังและอภิปราย 

 Techniques and style of language used in discussions, understanding main ideas, giving 

opinions, through both listening and discussions. 
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อกษ. 231 กลยุทธ์การนำเสนอ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 231 Presentation Strategies 

 หลักการและกลยุทธ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ฝึกฟังและพูดในที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง            

ฝึกนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 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 การเขียนระดับย่อหน้า                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 421 Paragraph Writing 

 องค์ประกอบและรูปแบบของย่อหน้า และฝึกเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ  

 The elements and structure of paragraphs with practice in different types of paragraphs. 

 

อกษ. 422 การเขียนเรียงความ               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 422 Essay Writing 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 421 

 กลวิธีและกระบวนการเขียนเรียงความประเภทต่างๆ  

 Strategies and the process of writing various types of essay. 

 

อกษ. 441 การวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน้              3 (3 – 0 – 6) 

ENG 441 Introduction to Research in English Language 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 422 

 หลักการวิจัยเบื้องต้น ขั้นตอนการวิจัย หลักการและองค์ประกอบในการเขียนรายงานวิจัย และ การ

นำเสนอผลงานเชิงวิชาการ 

 Basic principles and stages of research, techniques and elements of research reports and 

presentation of academic results. 
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อกษ. 911 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                  3 (3 – 0 – 6) 

ENG 911 English Study Skills 

 ทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษเบื ้องต้น แนวปฏิบัติในการศึกษาภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา                    

การวางแผนการศึกษาตามหลักสูตร  หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมทั้งฝึกสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลจากพจนานุกรม 

อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

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 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 941 Intercultural Communication 

 ทฤษฎีเบื้องต้น รูปแบบการสื่อสาร แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งฝึกคิดวิเคราะห์และ

ตีความความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน  

 Basic theories, communication styles and the concepts of culture and effects on language, 

with analysis and interpretation of cultural differences, focusing on the workplace. 

 

ภาษาศาสตร์ (12 หน่วยกิต) 

อกษ. 522 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 522 English Phonetics and Pronunciation I 

 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความแตกต่างระหว่างตัวสะกดและเสียง สัทอักษร การระบุ

จำนวนพยางค์ในคำ การสร้างเสียงสระและพยัญชนะ รวมทั้งฝึกออกเสียงและฟังเพื่อแยกแยะเสียงสระ และพยญัชนะ

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. 
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อกษ. 531 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 531 English Phonetics and Pronunciation II 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 522 

 หลักการออกเสียงคำ ประโยค และข้อความภาษาอังกฤษ รวมทั ้งฝึกฟังและออกเสียงในระดับคำ         

และประโยค  

 Principles of pronunciation in words, sentences and messages, with practice listening and 

pronunciation at word and sentence levels.  

 

อกษ. 532 การวิเคราะห์คำและประโยคภาษาอังกฤษ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 532 Morphology and Syntax 

 ส่วนประกอบและโครงสร้างของคำ วลี และประโยค และฝึกวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 

 The parts and structure of words, phrases and sentences, with analysis of printed and 

digital texts. 

 
อกษ. 541 ภาษาศาสตร์สังคม                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 541 Sociolinguistics 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม ปัจจัยทางสังคมที ่ม ีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา รวมถึงนานา

ภาษาอังกฤษโลก และฝึกวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆ 

 The relationship between language and society, social factors that influence language use, 

World Englishes and analysis of language in various contexts. 

 

วรรณคดี (12 หน่วยกิต) 

อกษ. 631 การตีความวรรณกรรม               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 631 Interpreting Literature 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 621 

 แนวทางการอ่านเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่องานวรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 Approaches to analysis and expressing opinions on various types of literary works. 
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อกษ. 632 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 632 British and American Literature 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 621 

 ลักษณะ แนวคิด วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันในสมัยต่างๆ            

ที่เลือกศึกษา 

 Characteristics, approaches, culture and social background from various eras of British and 

American literature. 

 

อกษ. 641 วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 641 Literature across Cultures 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 621 

 แนวคิดและเนื้อหาด้านวัฒนธรรม สังคม และการใช้ภาษาในวรรณกรรมจากประเทศต่างๆ ที่เขียน              

หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ  ฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเขียนวิจารณ์ 

 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 วรรณกรรมร่วมสมัย                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 642 Contemporary Fiction 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 621 

 แนวคิดและวิวัฒนาการของวรรณกรรมร่วมสมัย สกุลความคิดทางวรรณกรรม และฝึกวิเคราะห์วิจารณ์

ภาพสะท้อนความเป็นจริงและสภาพสังคมจากวรรณกรรมร่วมสมัยที่เลือกศึกษา 

 Concepts and evolution of contemporary fiction, literary movements with critical analysis.  
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การแปล (9 หน่วยกิต) 

อกษ. 732 การแปลอังกฤษเป็นไทย                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 732 English-Thai Translation 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 731 

 หลักการและปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ความแตกต่างด้านโครงสร้างของภาษาและ

วัฒนธรรม รวมทั้งฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ  

 Principles and issues in English- Thai translation; differences in language structure and 

culture, and the translation of different types of written texts. 

 

อกษ. 741 การแปลไทยเป็นอังกฤษ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 741 Thai-English Translation 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 731 

 หลักการและปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ความแตกต่างด้านโครงสร้างของภาษาและ

วัฒนธรรม รวมทั้งฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ  

 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 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 732 

 ฝึกแปลเอกสารรูปแบบต่างๆที่ใช้ในธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ระดับภาษา คำศัพท์ และสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม 

 Practice in translation of various types of business documents from English to Thai and 

Thai to English, with appropriate register, vocabulary and expressions. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต และสำหรับแผนการ

ศึกษาแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้) 

 

อกษ. 251 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 251 Seminar in Contemporary Issues 

 ฝึกแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับประเด็นปัจจุบ ันที ่น่ าสนใจทั ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ                               

โดยการอภิปราย การเขียนเรียงความ และการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

 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 

 หลักการและกลวิธีการพูดในที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ  

 Principles and techniques for various forms of public speaking. 

 

อกษ. 253 การพัฒนาทักษะการฟงั                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 253 Listening Skills Development 

 กลวิธีในการฟังรูปแบบต่างๆ การเชื่อมโยงความคิดเพื่อหาข้อสรุป การตีความจากการฟัง และฝึกฟัง          

เพื่อจับสาระสำคัญ รวมทั้งฝึกจดบันทึกจากการฟัง 

 Techniques for different forms of listening, making summaries, interpreting meaning from 

listening, listening for main ideas and note-taking. 

 

อกษ. 351 การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 351 Communication in Digital Media    

 ลักษณะและประเภทของสื่อดิจิทัล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของสาร ฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และ

รูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภท  

 Characteristics and types of digital media, evaluating credibility of information, vocabulary, 

expressions and language style appropriate for different types of media. 
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อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 451 Business Writing 

 หลักการเขียน และฝึกเขียนจดหมายและอีเมลทางธุรกิจ 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 ฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการใช้นานา

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 

 แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการแต่ง เนื้อหา และวิวัฒนาการของวรรณกรรมเยาวชน และฝึกตีความวรรณกรรม

เยาวชนที่เลือกศึกษา 

 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 

 หลักการของงานบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบิน ฝึกใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงาน 

และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมทั้งฝึกใช้สื่อเทคโนโลยีในการเขียนและนำเสนอผลงาน 

 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. 
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อกษ. 852 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 852 English for Professional Development 

 ฝึกการเขียนประวัติย่อ การกรอกใบสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 

การนัดหมาย การบันทึกข้อความ และมารยาทในสถานที่ทำงาน 

 Resume writing, completing online application forms, job interviews, telephone 

communication, making appointments, taking minutes and behavior in the workplace. 

 

อกษ. 853 การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความเป็นผูป้ระกอบการ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 853 Business Communication for Entrepreneurship 

 หลักการเป็นผู้ประกอบการ กลวิธีการสื่อสาร รูปแบบงานของผู้ประกอบการ ฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน 

และภาษาที่ใช้เพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 

 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 ฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และภาษา

ที่ใช้ทางการตลาด 

 Principles of marketing, communication strategies and types of marketing work; practice 

in vocabulary, expressions and language used in marketing. 

 

อกษ. 953 หัวข้อพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรม              3 (3 – 0 – 6) 

ENG 953 Special Topics in Language and Culture 

 ความรู้เกี ่ยวกับหัวข้อเฉพาะด้านที่น่าสนใจ การใช้ภาษาสากลในต่างประเทศ ทัศนศึกษาและดูงาน                 

ในสถานที่จริงตามบริบทหรือหัวข้อเฉพาะ 

 Special topics of interest; the use of international languages abroad; field trips and 

workplace visits for real-life experience in context and special topics. 
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กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน (6 หน่วยกิต) 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก 

 1)  กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอ่ืนของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกำหนดให้เป็นกลุ่มวชิา 

   ความสนใจเฉพาะด้าน หรือ 

 2)  กลุ่มวิชาของคณะอ่ืนที่คณะมนษุยศาสตร์และการจัดการการทอ่งเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาความสนใจเฉพาะ

  ด้าน หรือ 

 3)  กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดให้เป็นวิชาความสนใจเฉพาะดา้น 

     การปรับเปลี่ยนรายวชิาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะดา้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณบด ี

 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเท่านั้น 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษาเท่านั้น)                3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program) 

 ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ

ด้านต่างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การ

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการ

เขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ   

 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. 
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อก. 400 สหกิจศึกษา  (สำหรับแผนสหกจิศึกษาเท่านัน้)                3 (3 – 0 – 6) 

EN 400 Cooperative Education (for Cooperative Education Program) 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน CO 301  

 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชา

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.  

 

กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาทีไ่ม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  

อกษ. 111 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 111 English Grammar I 

  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับคำ กาล และโครงสร้างประโยคความเดียว 

 English grammar at word level, tenses and simple sentences. 

 

อกษ. 112 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2               3 (3 – 0 – 6) 

ENG 112 English Grammar II 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับวลี และโครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ 

 English grammar at phrasal level and various types of sentence structure.  

 

อกษ. 211 การฟังและการพูด 1                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 211 Listening and Speaking I 

 การพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหรือประเด็นที่น่าสนใจ การฟังเพื่อจับประเด็นหลัก  

วิเคราะห์ข้อมูล และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 Speaking for a variety of everyday situations and topics of interest; listening for main ideas, 

analyzing information and responding appropriately. 
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อกษ. 221 การฟังและการพูด 2                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 221 Listening and Speaking II 

การฟังและการพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่างๆ ในสังคม การจับประเด็นหลัก การแยกแยะ

ข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนำเสนอเบื้องต้นโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

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 

หลักการและลักษณะภาษาที่ใช้โต้ตอบในหัวข้อเชิงโต้แย้ง การจับประเด็นหลัก การแสดงความคิดเห็น  

รวมทั้งฝึกฟังและอภิปราย 

 Techniques and style of language used in discussions, understanding main ideas, giving 

opinions, through both listening and discussions. 

 

อกษ. 231 กลยุทธ์การนำเสนอ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 231 Presentation Strategies 

 หลักการและกลยุทธ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ฝึกฟังและพูดในที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง            

ฝึกนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 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 พื้นฐานการอ่าน                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 321 Reading Foundations 

 หลักการอ่านพื้นฐาน และวิเคราะห์งานเขียนที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 

รวมทั้งเขียนสรุป และเขียนแสดงความคิดเห็น 

 Basic reading principles and analysis of texts concerning everyday life and interesting 

situations, with written summaries and reflections. 
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อกษ. 451 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 451 Business Writing 

 หลักการเขียน และฝึกเขียนจดหมายและอีเมลทางธุรกิจ บันทึกภายใน รายงานการประชุม 

 Principles and practice of writing business correspondence and emails, memos and 

minutes. 

 

อกษ. 732 การแปลอังกฤษเป็นไทย                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 732 English-Thai Translation  

 หลักการและปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ความแตกต่างด้านโครงสร้างของภาษา                

และวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกแปลงานเขียนประเภทต่างๆ 

 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 

 ฝึกการเขียนประวัติย่อ การกรอกใบสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  

การนัดหมาย การบันทึกข้อความ และมารยาทในสถานที่ทำงาน 

 Resume writing, completing online application forms, job interviews, telephone 

communication, making appointments, taking minutes and behavior in the workplace. 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หน่วยกิต) 

  นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ              

เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

อกษ. 751 การแปลวรรณกรรม                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 751 Translation of Literary Works 

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน อกษ. 731 

 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการแปล การปรับบทแปล  และฝึกแปลงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 Analysis and solutions to translation problems, translation revisions and the translation of 

various types of literary works.  
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อกษ. 855 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 855 Teaching English as an International Language 

 ทฤษฎีการสอนและวิธีสอน การเลือกแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน และฝึกทำแผนการสอน 

บันทึกการสอน และการประเมินผล 

 Teaching theories and methodologies, the selection of materials and equipment and 

practice in preparing course outlines, teaching plans and assessment. 

 

อกษ. 951 ภาพยนตร์วิจักษณ์                3 (3 – 0 – 6) 

ENG 951 Film Appreciation 

 หลักเกณฑ์และวิธีวิจารณ์ภาพยนตร์ แนวคิดและศิลปะการเล่าเร่ือง ฝึกวิเคราะห์หรือตีความเนื้อหา ภาษา 

คำศัพท์ 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 ฝึกใช้คำศัพท์ สำนวน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและอภิปรายต่องานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่เลือกศึกษา  

 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 

 ลักษณะและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและสากล ฝึกใช้ภาษาสากลในต่างประเทศในบริบท

ต่างๆ ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญในยุโรปหรือเอเชีย 

 Characteristics and differences between Thai and other cultures; using language in real-

life situations abroad; field trips to important sites in Europe and Asia. 


