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ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาตางประเทศอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนผูท่ีมีความเขาใจพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตน
และงานในสาขาอาชีพท่ีอาจไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วได โดยจัด
การศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ซึ่งคือการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน เพ่ือใหพรอมที่จะอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข และปรับตัวไดดีตามสถานการณที่เปลี่ยนไป  

หลักสูตรฯ ยังไดจัดการเรียนการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนชุดวิชาที่จัดอยูในกลุมวิชา
แกนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเปดโอกาสใหผูที่ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาลงทะเบียน
เรียนได จึงไดจัดการเรียนการสอนเร่ืองการใชคลังขอมูล (Corpus) เพ่ือคนหารูปแบบและการใชภาษา เพ่ือใหผูเรียน 
ไมวาจะเปนนักศึกษาหรือผูท่ีตองการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันเทคโนโลยีทางภาษา นอกจากนั้นแลว วิชาเลือกใน
กลุมทักษะเพื่อการทํางานเนนเสริมทักษะการใชชีวิตในสังคม (Soft skills) และทักษะการทํางานรวมกับเทคโนโลยี
ทางภาษา อาทิ คลังขอมูลภาษาศาสตร สื่อดิจิทัล และซอฟแวรปรับแกภาษา เพื่อใหบัณฑิตสามารถประยุกตใชองค
ความรูภาษาอังกฤษในการทํางานเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเขาใจบทบาทของตนเองในการทํางาน และ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและยอมรับฟงความเห็นที่แตกตาง รวมถึงรูคุณคาตัวเองและผูอื่น สอดคลองกับปรัชญาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต จึงประสงคใหมีการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ 
(Outcome-Based Education) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
 
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

PLO 1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
PLO 2 สามารถทํางานรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ  
PLO 3 สามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได 
PLO 4 มีคุณธรรม จรยิธรรมในการสื่อสาร และตระหนกัถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม



   

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129  หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป             จํานวน 30   หนวยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย  
       จํานวน 4 หนวยกิต  

001-102   ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 2((2)-0-4)  
388-100   สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย                 1((1)-0-2)  
880-101   ประโยชนเพื่อนมนุษย                    1((1)-0-2)  
 

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
จํานวน 5 หนวยกิต  

950-102   ชีวิตที่ดี                                     3((3)-0-6)  
895-001   พลเมืองท่ีดี                                2((2)-0-4)  
  
สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ       จํานวน 1 หนวยกิต  
001-103   ไอเดยีสูความเปนผูประกอบการ       1((1)-0-2)  
                
สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและรูดิจิทัล 

จํานวน 4 หนวยกิต  
กลุมวิชาการอยูอยางรูเทาทัน  
315-201  ชีวิตแหงอนาคต                             2((2)-0-4) 
820-100  รักษโลก รักษเรา                             2((2)-0-4) 
200-103  ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว                   2((2)-0-4) 
142-121  โลกแหงอนาคต*                     2((2)-0-4) 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

กลุมวิชาการรูดิจิทัล  
345-104  รูทันเทคโนโลยีดจิิทัล                       2((2)-0-4) 
200-107  การเช่ือมตอสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล   2((2)-0-4) 
142-225  ปจจัยที่ 5*                      2((2)-0-4) 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   
              จํานวน 4 หนวยกิต  
กลุมวิชาการคิดเชิงระบบ  
315-202  การคิดกับการใชเหตุผล   2((2)-0-4) 
895-011  การคิดเพ่ือสรางสุข                        2((2)-0-4)  
895-012 การคิดเชิงบวก    2((2)-0-4) 
 

142-124  การแกปญหาแบบสรางสรรค*  2((2)-0-4) 
472-114  กบนอกกะลา*    2((2)-0-4) 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

กลุมวิชาการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
895-010   การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ          2((2)-0-4)  

 
472-118 เงินในกระเปา*     2((2)-0-4)  
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร*  จํานวน 4 หนวยกิต  

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามกลุมคะแนนสอบเขาวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ
ความรูรวบยอดปลายชวงช้ัน (O-NET) โดยใหเปนไปตาม
ประกาศการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญที่เขาศึกษา
ต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป  

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา   จํานวน 2 หนวยกิต  
ให นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมสาระ

สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร กี ฬ า  ที่ เ ป ด ส อ น โด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

วิชาเลือกศึกษาทั่วไป**     จํานวน 6 หนวยกิต  
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในคณะ/วิทยาเขตตางๆ ตามที่หลักสูตร
ฯ กําหนด  ทั้งน้ีตองตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                93 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน                                      
892-111  ชุดวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 9((9)-0-18) 
892-121  พื้นฐานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ  3((3)-0-6)  
892-131  การอานวรรณกรรมเพื่อสุนทรียะ 3((3)-0-6) 
 
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน                      78 หนวยกิต 
2.1) วิชาบังคบั  54 หนวยกิต 
892-212 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ    3((3)-0-6) 
892-213 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3((3)-0-6) 
892-222 สัทวิทยาและวิทยาหนวยคํา    3((3)-0-6) 
892-223 ภาษาศาสตรสังคมของนานาภาษาอังกฤษโลก

 3((3)-0-6) 
892-232 รอยแกวและรอยกรองอเมริกันและอังกฤษ 

3((3)-0-6) 
892-233 วรรณกรรมภาษาอังกฤษในบริบท 3((3)-0-6) 
892-241 พื้นฐานการแปล       3((3)-0-6) 
892-242 การแปลวรรณกรรม  3((3)-0-6) 
892-314 การฟงและการพูดเชิงวิพากษ  3((3)-0-6) 
892-315 การอานและการเขียนเชงิวิพากษ 3((3)-0-6) 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อยอปริญญาภาษาไทย  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษ  B.A. (English) 



   
892-316 ทักษะการวิจัยในภาษาอังกฤษ  3((2)-2-5) 
892-324 ไวยากรณภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ 3((3)-0-6) 
892-334 ภาพแทนวรรณกรรมของชนกลุมอื่น 3((3)-0-6) 
892-335 สื่อสมัยใหมและการดัดแปลงวรรณกรรม 3((3)-0-6) 
892-417 การศึกษาอิสระ    3((1)-0-18) 
892-418 ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในบรบิทการ
ทํางาน     3((3)-0-6) 
892-425 วาทกรรมวิเคราะห     3((3)-0-6) 
892-443 การแปลงานเขียนเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน 
  3((3)-0-6) 
880-401 เตรียมสหกิจศึกษา*   1((0)-2-1) 
 

*    รายวิชา 880-401 เตรียมสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit โดยไมนําหนวยกิตรายวิชาน้ีไปคํานวณดัชนี
สะสม และจะตองไดรับการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ 
S จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 892-483 ได 

  

2.2) วิชาเลือก  6  หนวยกิต 
เลือกเรียน 1 หรือ 2 รายวิชา จํานวน 6 หนวยกิต จาก

กลุมรายวิชาทักษะเพ่ือการทํางาน ดังน้ี 
892-351 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ 3((3)-0-6) 
892-352 ภาษาอังกฤษสําหรับการเขาสังคมในศตวรรษที่ 21 

3((3)-0-6) 
892-353 การศึกษาภาษาโดยใชภาษาศาสตรคลงัขอมูล 
     3((3)-0-6) 
892-354 การวิเคราะหและผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 3((3)-0-6) 
892-355 การแปลและการปรบัใหเขากับทองถ่ิน 3((3)-0-6) 
892-356 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  

6((6)-0-12) 
892-357 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน  

 6((6)-0-12) 
892-358 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการ
บริการ  6((6)-0-12) 
892-359 ชุดวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  6((6)-0-12) 
 

เลือกเรียน 1 รายวิชา ดังน้ี 
892-483 สหกิจศึกษา**    9((0)-54-0) 
892-484 การเรียนรูกับสถานประกอบการ  6((0)-18-0) 

**   รายวิชา 892-483 สหกิจศึกษา ใหลงทะเบี ยนเรียน

ประเภท Credit และจะตองไดรับการวัดและประเมินผล
เปนสัญลักษณ G หรือ P จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษา 

 

3) กลุมวิชาภาษาที่ 3  12 หนวยกิต  
  เลือกเรียน 1 กลุมวิชา จํานวน 12 หนวยกิต จาก 4 กลุม 
วิชา ดังตอไปนี้ 
3.1) ภาษาจีน 
893-201 ภาษาจีนเบ้ืองตน   3((3)-0-6) 
893-202 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3((3)-0-6) 

893-303 การสนทนาภาษาจีน 3((3)-0-6) 
893-304 ภาษาจีนในที่ทํางาน 3((3)-0-6) 
893-405 ภาษาจีนในภาพยนตรและบทเพลง  3((3)-0-6) 
 

3.2) ภาษามลายู 
893-251 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1  3((3)-0-6) 
893-252 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2  3((3)-0-6) 
893-353 หลักภาษามลายู  3((3)-0-6) 
893-354 สนทนาภาษามลายู 1  3((3)-0-6) 
893-455 สนทนาภาษามลายู 2  3((3)-0-6) 
 

3.3) ภาษาเกาหลี 
893-271 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 3((3)-0-6) 
893-272 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2 3((3)-0-6) 
893-373 เกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3 3((3)-0-6) 
893-374 สนทนาภาษาเกาหลี 3((3)-0-6) 
893-475 ไวยากรณเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
 

3.4) ภาษาญี่ปุน 
893-211 ภาษาญี่ปุน 1 3((3)-0-6) 
893-212 ภาษาญี่ปุน 2 3((3)-0-6) 
893-313 ไวยากรณภาษาญ่ีปุน 1 3((3)-0-6) 
893-314 การฟงภาษาญี่ปุน3 3((3)-0-6) 
893-415 ไวยากรณภาษาญ่ีปุน 2      3((3)-0-6) 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                6 หนวยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจ ที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอื่น  ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
ภาควิชา 
 

 

 



    

แผนการศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะศิลปศาสตร ต้ังแตปการศึกษา 2563 

 
 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
สาระที่ 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย 4 หนวยกิต   
  001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      2((2)-0-4) 
  880-101 ประโยชนเพื่อนมนุษย                         1((1)-0-2) 
  388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย                      1((1)-0-2) 

สาระที่ 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ             5 หนวยกิต   
  950-102 ชีวิตที่ดี                                          3((3)-0-6) 
  895-001 พลเมืองท่ีดี                                          2((2)-0-4) 

สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและรูดิจิทัล              2 หนวยกติ   
  นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา จากกลุมรายวิชาในสาระการอยู
อยางรูเทาทัน  
  315-201 ชวีิตแหงอนาคต                                2((2)-0-4) 
  820-100 รักษโลก รักษเรา                               2((2)-0-4) 
  200-103 ชวีิตยุคใหมดวยใจสเีขียว                      2((2)-0-4) 
  142-121 โลกแหงอนาคต*                                     2((2)-0-4) 

* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หนวยกิต  

นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา จากกลุมรายวิชาในสาระการคิด
เชิงระบบ  

315-202 การคิดกับการใชเหตุผล         2((2)-0-4) 
895-011 การคิดเพื่อสรางสุข                            2((2)-0-4)  
895-012 การคิดเชิงบวก          2((2)-0-4) 
142-124 การแกปญหาแบบสรางสรรค*        2((2)-0-4) 
472-114 กบนอกกะลา*          2((2)-0-4) 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

และเลือกเรียน 1 รายวิชา จากกลุมรายวิชาในสาระการคิดเชิง
ตรรกะและตัวเลข  

895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ              2((2)-0-4)  
472-118  เงินในกระเปา*          2((2)-0-4)  
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร*                         2 หนวยกิต  
  890-xxx                                                    2((2)-0-4) 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา                        1 หนวยกิต  
นักศึกษาเลือกเรียน จํานวน 1 รายวิชา จากรายวิชาในกลุมสาระ
สุนทรียศาสตรและการกีฬา ที่เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร (รหัส
วิชาขึ้นตนดวย 895-xxx) 
       

รวม                     18  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 
วิชาแกน                                                        15 หนวยกิต  

892-111  ชุดวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ        9((9)-0-18) 
892-121  พื้นฐานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ           3((3)-0-6)  
892-131  การอานวรรณกรรมเพื่อสุนทรียะ          3((3)-0-6) 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร*                            2 หนวยกิต  
  890-xxx                                                        2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือก GE อื่น  (วิชาที่ 1)                      2 หนวยกิต 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม                    19  หนวยกิต 
 



    
 
 
 

 
ปที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 
วิชาบังคับกลุมวิชาเฉพาะดาน                          15 หนวยกิต  

892-212 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ       3((3)-0-6) 
892-213 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ     3((3)-0-6) 
892-222 สัทวิทยาและวิทยาหนวยคํา        3((3)-0-6) 
892-232 รอยแกวและรอยกรองอเมริกันและอังกฤษ  3((3)-0-6)   
892-241 พ้ืนฐานการแปล            3((3)-0-6) 

 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 1)                       3 หนวยกิต 

สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและรูดิจิทัล             2 หนวยกิต 
    นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา จากกลุมรายวิชาในสาระการรู
ดิจิทัล 

345-104  รูทันเทคโนโลยีดิจิทลั                         2((2)-0-4) 
200-107  การเชื่อมตอสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดจิิทัล    2((2)-0-4) 
142-225  ปจจัยที่ 5*                         2((2)-0-4) 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

 

              

 
 

รวม                     20  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 
วิชาบังคับกลุมวิชาเฉพาะดาน                             12 หนวยกิต  

892-223 ภาษาศาสตรสังคมของนานาภาษาอังกฤษโลก   3((3)-0-6) 
892-233 วรรณกรรมภาษาอังกฤษในบริบท         3((3)-0-6) 
892-242 การแปลวรรณกรรม          3((3)-0-6) 
892-35x วิชาเลือกกลุมทักษะอาชีพ (วิชาที่ 1)          3((3)-0-6) 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 2)                         3 หนวยกติ 

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ                          1 หนวยกิต  
001-103   ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ            1((1)-0-2)  

สาระท่ี 7 สุนทรยีศาสตรและกีฬา                         1 หนวยกิต  

นักศึกษาเลือกเรียน จํานวน 1 รายวิชา จากรายวิชาในกลุมสาระ
สุนทรียศาสตรและการกีฬา ที่เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร (รหัส
วิชาขึ้นตนดวย 895-xxx) 

xxx-xxx วิชาเลือก GE อื่น  (วิชาที่ 2)                      2 หนวยกิต 

                

                  

 
 
 
 

รวม                  19  หนวยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
ปที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 
วิชาบังคับกลุมวิชาเฉพาะดาน                            9 หนวยกติ  

892-334 ภาพแทนวรรณกรรมของชนกลุมอ่ืน 3((3)-0-6) 
892-314 การฟงและการพูดเชิงวิพากษ 3((3)-0-6) 
892-315 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ 3((3)-0-6) 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 3)                       3 หนวยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (วิชาที่ 1)                         3 หนวยกิต 

 

 

 

                รวม                   15  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 
วิชาบังคับกลุมวิชาเฉพาะดาน                               9 หนวยกิต  

892-324 ไวยากรณภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ    3((3)-0-6) 
892-335 สื่อสมัยใหมและการดัดแปลงวรรณกรรม    3((3)-0-6) 
892-316 ทักษะการวิจัยในภาษาอังกฤษ         3((2)-2-5) 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 4)                          3 หนวยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (วิชาที่ 2)                           3 หนวยกิต 
             

                   
 
 
 

รวม                          15  หนวยกิต 

 
 

ปที่ 3 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะไปศึกษาในชั้นปที่ 3 ที่ School of Humanities, Universiti Sains Malaysia 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาดังตอไปนี้เพ่ือใหสามารถเทยีบโอนหนวยกิตได 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

HXE 305/3 Malaysian Literature in English 
HXE 111/3 Communication & Presentation Skills 
HXE 112/3 Reading and Writing about Literature  
HET 429/3 Corpus-based Language Studies 
HET 315/4 Language and Power (Elective) 

 

 

                รวม                   15  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

HEK 215/3 Contemporary English Grammar 
HXE 2xx/3 World Literature in English 
HXE 224/3 Critical Theory and Practice 
HET 326/3 Psycholinguistics (Elective) 

             

                   
 
 

รวม                          15  หนวยกิต 

 
หมายเหตุ 

1) นักศึกษาที่ประสงคจะไปศึกษาในชั้นปที่ 3 ที่ School of Humanities, Universiti Sains Malaysia เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายทั้งหมด 

2) อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดย School of Humanities, Universiti Sains Malaysia ทั้งน้ี ตอง
เปนรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระที่เทียบเคียงกันได และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
ปที่ 4 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
วิชาบังคับกลุมวิชาเฉพาะดาน                          13 หนวยกิต  

892-417 การศึกษาอิสระ      3((1)-0-18) 
892-425 วาทกรรมวิเคราะห     3((3)-0-6) 
892-443 การแปลงานเขียนเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน   

3((3)-0-6) 
892-418 ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในบริบทการ

ทํางาน                                                       3((3)-0-6) 
880-401 เตรียมสหกิจศึกษา*      1((0)-2-1)  

 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 3)**                   3 หนวยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือก GE อื่น  (วิชาที่ 3)                 2 หนวยกิต 
 
                                  

 

 

 

  รวม                   15-18  หนวยกิต 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
แผนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
     892-483 สหกิจศึกษา          9((0)-54-0)  
        

                                     รวม                    9  หนวยกิต 

 

แผนศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร  
     892-484 การเรียนรูกับสถานประกอบการ        6((0)-18-0) 
     892-35x วิชาเลือกกลุมทักษะอาชีพ (วิชาที่ 2)       3((3)-0-6) 

หรือ 
     892-35x ชุดวิชาเลือกกลุมทักษะอาชีพ               6((6)-0-12) 
 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 4)***                3((3)-0-6) 
และ/หรือ 

893-xxx วิชาภาษาที่ 3 (วิชาที่ 5)****                     3((3)-0-6) 
 
 
 
 

   รวม   9-15 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ   

*  รายวิชา 880-401 เตรียมสหกิจศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนประเภท Audit โดยไมนําหนวย 
กิตรายวิชานี้ไปคํานวณดัชนีสะสม และจะตองไดรับการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
892-483 ได  
**  เฉพาะนักศึกษาที่ไปศึกษาในช้ันปที่ 3 ที่ Universiti Sains Malaysia 
***  เฉพาะนักศึกษาที่ไปศึกษาในช้ันปที่ 3 ที่ Universiti Sains Malaysia 
****  เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคสะสมหนวยกิตรายวิชาภาษาที่ 3 ใหครบ 15 หนวยกิต เพ่ือใหรายวิชาภาษาที่ 3 มีสถานะเทียบเทา
วิชาโท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล 
 
     

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
กลยุทธ/วิธีการสอน 

กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

English language competence 

PLO1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตองตามหลักภาษาศาสตร และเหมาะสม
กับบริบททางสังคมและวฒันธรรม 

1.1 สามารถวิเคราะหขอมูลและเนื้อหา
ภาษาอังกฤษโดยใชความรูและทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร 

1.2 สามารถอธิบายความสําคัญของปจเจก
ชน สงัคม และวฒันธรรมในวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ 

1.3 สามารถแปลตัวบทจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยไดอยางถูกตองและครบถวน 

 

1. ใชสื่อ/วิดีโอสัน้ๆ ประกอบการจดัการเรียนรู 

การอภิปรายและการคนควาในชั้นเรียน  

2. แบบโครงงาน 

3. แบบใชปญหาเปนฐาน 

4. แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

5. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-

Pair-Share) 

6. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative 

Learning)  

7. การเรียนรูแบบใชเกม (Games)  

8. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-

led Review Sessions)  

9. Guided Practice  

10. การเรียนรูแบบโตวาที (Students Debates) 

11. การเรียนรูแบบคนควาหัวขออิสระและ

นําเสนอ  

12. การฝกโดยใชบทบาทสมมต ิ

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินชิน้งาน 

3. การตรวจขอสอบ 

4. การใหคําปรึกษา 

5. การใหผลสะทอนกลบั 

(feedback) 

 Digital literacies for language use 

PLO2 สามารถทํางานรวมกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ  

2.1 สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทลัที่เก่ียวของกับ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

2.2 สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทลัที่เก่ียวของกับ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

1. แบบโครงงาน 

2. แบบใชปญหาเปนฐาน 

3. แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

4. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-

Pair-Share) 

5. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative 

Learning) 

6. การเรียนรูแบบคนควาหัวขออิสระและ

นําเสนอ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินชิน้งาน 

3. การใหคําปรึกษา 

4. การใหผลสะทอนกลบั 

(feedback) 



ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ/วิธีการสอน 

กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

Third-Language communication 
competence 

PLO3 สามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได 

 

1. ใชสื่อ/วิดีโอสัน้ๆ ประกอบการจดัการเรียนรู 

การอภิปรายและการคนควาในชั้นเรียน  

2. แบบโครงงาน 

3. แบบใชปญหาเปนฐาน 

4. แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

5. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-

Pair-Share) 

6. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative 

Learning)  

7. การเรียนรูแบบใชเกม (Games)  

8. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-

led Review Sessions)  

9. การเรียนรูแบบคนควาหัวขออิสระและ

นําเสนอ  

10. การฝกโดยใชบทบาทสมมต ิ

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินชิน้งาน 

3. การตรวจขอสอบ 

4. การใหคําปรึกษา 

5. การใหผลสะทอนกลบั 

(feedback) 

Ethical considerations 

PLO4 มีคุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสาร 
และตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม 

 

1. แบบโครงงาน 

2. แบบใชปญหาเปนฐาน 

3. แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

4. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-

Pair-Share) 

5. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative 

Learning) 

6. การเรียนรูแบบคนควาหัวขออิสระและ

นําเสนอ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินชิ้นงาน 
3. การใหคําปรึกษา 
4. การใหผลสะทอนกลับ 
(feedback) 

 



  
คําอธิบายรายวิชา 
คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน      2((2)-0-4)  
  (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนาอยางยั่งยืน การ
วิเคราะหการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือชุมชนในระดับทองถ่ิน และ
ระดับประเทศ  
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; 
an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business 
or community sectors in local and national level 
 

388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย        1((1)-0-2) 
            (Health for All) 
 หลักการและข้ันตอนการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานในสถานการณจําลอง  
ปญหาสุขภาพจิตท่ีพบบอย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องตนของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตาม
วัย แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of 
health and health promotion; first aid 
 

880-101  ประโยชนเพ่ือนมนุษย         1((1)-0-2) 
          (Benefit of Mankinds) 
 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 

895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
             (Good Citizens) 
 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society             
 
001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ       1((1)-0-2)    
  (Idea to Entrepreneurship)  



  
 การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทํา
แนวคิดธุรกิจดวยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 
business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
315-201  ชีวิตแหงอนาคต          2((2)-0-4) 
 (Life in the Future)     
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใชชีวิตในอนาคต ปญญาประดิษฐ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 

820-100 รักษโลก รักษเรา          2((2)-0-4) 
 (Save Earth Save Us) 
 หลักการอยูอาศัยและใชชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปรับตัวตอสภาพแวดลอม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนคนรุนใหมอยาง
สรางสรรค ทันสมัยและยั่งยืน  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
 

200-103  ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว         2((2)-0-4) 
            (Modern Life for Green Love)       
 สถานการณสิ่งแวดลอมโลกในปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต มลพิษสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
สถานการณการใชน้ําและผลกระทบจากชีวิตประจําวัน สถานการณอากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation ofair 
pollution and solid waste; natural resources and pollution management 
 

345-104  รูทันเทคโนโลยีดิจิทัล        2((2)-0-4) 
             (Digital Technology Literacy)   
 การเรียนรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางเขาใจและปลอดภัย 
ฝกฝนการใชงานโปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตอการทํางาน การฝกใชงานแอปพลิเคชันในคลาวดคอมพิวต้ิง เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 
 

200-107  การเช่ือมตอสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล      2((2)-0-4) 
           (Internet of Thing for Digital life) 
 แนะนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุคใหม, แนะนําเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม, การใชงานอินเตอรเน็ต
อยางชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมตอสรรพสิ่งและการประยุกตใชงาน แนะนําโปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนสําหรับ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 



  
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program 
applications for 21st century skills 
 

895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ      2((2)-0-4) 
           (Thinking and Predictable Behavior) 
 การคิดเชิงระบบ การแกปญหา พฤติกรรมศาสตร การตัดสินใจ การทํานายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior 
prediction 
 

895-011  การคิดเพ่ือสรางสุข        2((2)-0-4) 
           (Cultivating Happiness through Positivity) 
 ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกําหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิง
บวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ และการประยุกตรูปแบบการคิดมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; 
positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in 
living and working    
 

895-012  การคิดเชิงบวก        2((2)-0-4) 
 (Positive Thinking) 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการดําเนินชีวิตและจุดมุงหมายของการ 
มีชีวิต 

Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 

950-102  ชีวิตท่ีดี                                             3((3)-0-6)    
             (Happy and Peaceful Life)   
 การมีสติและความรูสึกตัว ความสุขของชีวิต การรูเทาทันตนเองและสังคม การเขาใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกตางหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทํางาน การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค การใชชีวิตใน
สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding 
and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem- solving; living in 
diversity 
 

142-121  โลกแหงอนาคต         2((2)-0-4) 
(The Future Earth) 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร กาวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบตอชีวิตมนุษยและสังคมยุค

ใหมในศตวรรษท่ี 21 พลังงานใหม พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ปญหาโลก ปญหา
สังคม ความเสื่อมถอยของความกาวหนา 

Advancement in science; fast- growing technologies and their impacts on human lifeand 
modern society in 2 1 st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and 
environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 
 

 



  
142-225  ปจจัยท่ี 5          2((2)-0-4) 
 (The 5th need) 
            ความสําคัญและอิทธิพลของสื่อสังคมในยุคดิจิทัล กลุมชวงอายุของคนในแตละยุคกับสื่อสังคม  
แอปพลิเคชันสื่อสังคม สื่อสังคมในยุคดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชนและโทษของ
สื่อสังคม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรและความเปนสวนตัวของขอมูล 

The importance and influence of social media in digital age; age groups of each 
generation and social media; social media applications; social media in digital age for education and 
educational entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and 
information privacy 
 

315-202  การคิดกับการใชเหตุผล       2((2)-0-4) 
 (Thinking and Reasoning) 
  นิยามและความสําคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การ
ใหเหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types 
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 

142-124  การแกปญหาแบบสรางสรรค       2((2)-0-4) 
 (Creative Problem Solving)    
 ปจจัยและสาเหตุของปญหา การทําความเขาใจปญหา ประเภทของปญหา ข้ันตอนการแกปญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพ่ือการตัดสินใจและวางข้ันตอนวิธี การแกปญหาดวยอัลกอริทึม การคิดอยางมีวิจารณญาณและ
มุมมองตางๆ ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงท่ีมาของขอมูล การทําความเขาใจแหลงท่ีมาของขอมูล 
หลักฐาน ขอเท็จจริง ความถูกตองและความนาเชื่อถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem 
solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; 
critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources 
of information, evidences, facts, validity and reliability 
 

472-114  กบนอกกะลา           2((2)-0-4) 
 (Creative Thinking)  
 ความคิดครอมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนาความคิดสรางสรรคผานการระดมสมอง; แผนผัง
ความคิด; การปรับมุมมองใหม และ การเลนบทบาทสมมุติ 
 Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 

472-118  เงินในกระเปา          2((2)-0-4) 
 (Pocket Money) 
 ความสําคัญของการออมเงิน การตั้งเปาหมายการออม วางแผนการใชจายและการออมอยางมี
ประสิทธิภาพ การคํานวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
 The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case  
 

 



  
890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      2((2)-0-4) 
             (Everyday English) 
 การฟงและการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาใกลตัวและไมซับซอน เพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณและสํานวนภาษาสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 

890-003   ภาษาอังกฤษพรอมใช       2((2)-0-4) 
            (English on the Go)  
 การฟงและการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือความเขาใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีซับซอนสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล       2((2)-0-4) 
           (English in the Digital World) 
 การฟงและอานภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นตอสาระท่ีฟงและอาน
อยางมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 

890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       2((2)-0-4) 
            (English for Academic Success) 
 การฟงและการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะหสารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นตอสารอยางมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
วิชาบังคับ 
892-111 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      9((9)-0-18) 
 (English Skills Development) 
 กลวิธีการฟงและการพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทําความเขาใจและโตตอบความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน การแลกเปลี่ยน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล การสรุปความและแสดงความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดฟง การอานเรื่อง 
บันทึกเหตุการณและเรื่องเลา การอานเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหโครงสรางและภาษาท่ีใช การเขียนวรรณพิลาส 
บันทึก และเรียงความเรื่องสวนตัว แบบแผนการเขียน การใชคลังขอมูลเพ่ือคนหารูปแบบและการใชภาษา 

กระบวนการเขียนการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ สัทอักษรและการถอดสัทอักษรระดับคําใน
ภาษาอังกฤษ การเนนเสียง จังหวะและทํานองเสียง การเชื่อมเสียง 
 Listening and speaking strategies in everyday communication; comprehending and 
engaging with the views of others; exchanging, checking, and confirming information; summarizing 
and giving opinions on what is heard; reading stories, recounts and anecdotes; reading 
comprehension; analyzing structures and language use; writing vignettes, journals, and personal 



  
essays; writing conventions; writing process; using corpora to discover language forms and uses; 

pronunciation of English consonants and vowels; phonetic symbols and transcription of English 
words; stress, rhythm, and intonation; linking sounds 
 
892-121 พ้ืนฐานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ      3((3)-0-6) 

(Fundamentals of English Linguistics) 
หลักการพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร แขนงยอยของภาษาศาสตร มิติทางโครงสราง อรรถศาสตรและมิติ

ทางสังคมของภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและแบบลักษณภาษาของภาษาอังกฤษ 
Fundamental principles of linguistics; sub- fields of linguistics; structural, semantic and 

social dimensions of English; history and linguistic typology of English 
 

892-131 การอานวรรณกรรมเพ่ือสุนทรียะ       3((3)-0-6) 
(Literary Appreciation) 

  การศึกษาสวนประกอบตางๆ ของภาษาในวรรณกรรม รูปแบบและประเภทของวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะหกลวิธีทางวรรณศิลปและการตีความวรรณกรรมคัดสรร เพ่ือความเขาใจและสุนทรียะ 
  Study of different components of literary language; different modes and genres of 
English literature; analysis of literary devices and interpretation of selected literary works to 
understand and appreciate literature 
 
892-212 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ (WiL)      3((3)-0-6) 

(Listening and Speaking in Academic Context)  
การฟงบทบรรยายเชิงวิชาการ การจดบันทึก การอภิปรายเชิงวิชาการ การเปรียบเทียบและวิพากษ

แนวคิดระหวางการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอแนวคิดของตนเพ่ือตอบและโตแนวคิดของผูอ่ืน การฟงและการ
พูดในสถานการณจริงเชิงวิชาการ 

Listening to extended passages in academic contexts; note-taking; taking part in academic 
discussion; comparing, contrasting, and critically evaluating different points of view in a presentation; 
articulating one’ s point of view in response to others’ ; listening and speaking in real academic 
situations  
 

892-213 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ      3((3)-0-6) 
(Reading and Writing in Academic Context) 
การอานงานเขียนเชิงวิชาการ รูปแบบ โครงสราง ภาษาและไวยากรณในงานเขียนเชิงวิชาการ การ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการอาน การสรุปความ การถอดความ การเขียนเชิงอธิบาย การเขียนอางอิงและ
การจดัเรียงบรรณานุกรม 

Reading academic texts; forms, structures, language, and grammar in academic texts; 
analyzing and synthesizing information from reading texts; summarizing; paraphrasing; writing 
expository essays; writing citations and references  
 
892-222 สัทวิทยาและวิทยาหนวยคํา       3((3)-0-6) 

(English Phonology and Morphology) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-121 พ้ืนฐานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 



  
การวิเคราะหทางสัทวิทยา รูปแบบหนวยเสียงยอยและการลําดับหนวยเสียง กระบวนการทาง 

สัทวิทยาเบื้องตน การวิเคราะหหนวยคํา กระบวนการสรางคํา หนวยคําและความหมายในเชิงอรรถศาสตร 
Prerequisite: 892-121 Fundamentals of English Linguistics 
Phonological analysis; phonemic and phonotactic patterns; basic phonological 

processes; morphological analysis; word formation processes; morphemes and their meanings 
892-223 ภาษาศาสตรสังคมของนานาภาษาอังกฤษโลก  (WiL)    3((3)-0-6) 

(Sociolinguistics of World Englishes) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-222 สัทวิทยาและวิทยาหนวยคาํ 
ความสัมพันธของการใชภาษาอังกฤษกับลักษณะทางสังคมและอัตลักษณของผูพูด บทบาทของ

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล นานาภาษาอังกฤษโลก การอภิปรายประเด็นความเปนเจาของภาษาอังกฤษ สํารวจ
การใชภาษาจริงในบริบทพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม 

Prerequisite: 892-222 English Phonology and Morphology 
Relationship between the use of English and speakers’  social characteristics and 

identities; role of English as an international language; varieties of English across the world; debates 
about ownership of English; surveying real language use in multilingual and multicultural context 
 
892-232 รอยแกวและรอยกรองอเมริกันและอังกฤษ      3((3)-0-6) 
 (American and British Prose and Poetry) 
 รายวิชาบังคับกอน: 892-131 การอานวรรณกรรมเพ่ือสุนทรียะ 

การศึกษารอยแกวและรอยกรองวรรณกรรมท่ีเขียนดวยภาษาอังกฤษประเภทตางๆ เพ่ือความเขาใจและ
สุนทรียะ การวิเคราะหและการตีความบทกวี เรื่องสั้น และนวนิยาย 
 Prerequisite: 892-131 Literary Appreciation 
 Understanding and appreciation of different types of literature written in English 
language; analysis and interpretation of selected poems, short stories, and novels 
 
892-233 วรรณกรรมภาษาอังกฤษในบริบท       3((3)-0-6) 
 (English Literature in Context) 
 รายวิชาบังคับกอน: 892-131 การอานวรรณกรรมเพ่ือสุนทรียะ 
 การศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ การวิเคราะหวรรณกรรมจากภูมิหลังทางคตินิยมและการ
พัฒนาเชิงประวัติศาสตรของสุนทรียะในงาน 
 Prerequisite: 892-131 Literary Appreciation 
 Study of key literary texts; analysis in terms of ideological background and historical 
development of their aesthetics 
 
892-241 พ้ืนฐานการแปล (WiL)       3((3)-0-6) 

(Translation Fundamentals) 
หลักการและเทคนิคการแปลข้ันต้ัน ปญหาการแปลและแนวทางแกไขปญหาการแปลจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี และยอหนา สํารวจและวิเคราะหการแปลปายของ
หนวยงานราชการ 



  
Basic translation principles and techniques; translation problems and solutions at word, 

phrase, and paragraph levels from English into Thai and Thai into English; surveying and analysing 
sign translation commissioned by governmental organisations 

 

892-242 การแปลวรรณกรรม        3((3)-0-6) 
(Literary Translation) 

 รายวิชาบังคับกอน: 892-241 พ้ืนฐานการแปล 
การประยุกตใชทฤษฎีการแปลในการแปลวรรณกรรม กระบวนการและกลยุทธในการแปลรอยแกวและ

รอยกรองจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ประเด็นทางวัฒนธรรมในการแปล
วรรณกรรม การดัดแปลงวรรณกรรม 

Prerequisite: 892-241 Translation Fundamentals 
Application of translation theories to literary texts; processes and strategies in translating 

prose and poetry from Thai into English and English into Thai; cultural issues in literary translation; 
adaptation of literary works 
 

892-314 การฟงและการพูดเชิงวิพากษ (WiL)      3((3)-0-6) 
(Critical Listening and Speaking)  

 การทําความเขาใจขอมูลท่ีเปนประเด็นทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การสืบคน
ขอมูลภูมิหลัง การพัฒนา การนําเสนอและการโตแยงแนวทางแกไขรวมกับผูอ่ืน การฟงและการพูดในสถานการณจริง 
 Understanding complex input about current cultural, political, economic and 
environmental issues; researching background information; collaboratively developing, presenting 
and debating possible solutions; listening and speaking in real situations 
 
892-315 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ (WiL)     3((3)-0-6) 

(Critical Reading and Writing) 
การอานประเด็นเหตุการณปจจุบันเชิงวิพากษ การวิเคราะหและวิพากษขอโตแยง การเขียนเรียงความ

เชิงโตแยง การเขียนเพ่ือโตตอบกับประเด็นขอโตแยงในสื่อ 
Critical reading on current issues; analyzing and critiquing arguments; writing 

argumentative essays; writing to interact with argumentative issues on media 
 

 

892-316 ทักษะการวิจัยในภาษาอังกฤษ (WiL)      3((2)-2-5) 
(Research Skills in English) 
ความหมายและประเภทของการวิจัย องคประกอบของบทความวิจัย การอานและสรุปงานวิจัย การ

เลือกสาขาวิจัยท่ีตนสนใจ การกําหนดจุดประสงควิจัย ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน ความรูเบื้องตนในการเก็บขอมูล 
วิเคราะห ตีความ และนําเสนอขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงรางวิจัย จรรยาบรรณในการทําวิจัย 

Definitions and types of research; elements of research articles; reading and summarizing 
research studies; identifying areas of interest; developing research objectives; basic research 
methodology; introduction to data collection, analysis, interpretation and presentation; writing and 
presenting a research proposal; research ethics 
 
 
 



  
892-324 ไวยากรณภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ     3((3)-0-6) 

(English Grammar in Interaction) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-223 ภาษาศาสตรสังคมของนานาภาษาอังกฤษโลก  
ความหมายและการใชคําวาไวยากรณ มุมมองตางๆ ทางไวยากรณ ไวยากรณในภาษาเขียนและภาษา

พูด ไวยากรณในการปฏิสัมพันธ การวิเคราะหไวยากรณระดับประโยคและระดบับทสนทนา 
Prerequisite: 892-223 Sociolinguistics of World Englishes 
Meanings and uses of the term grammar; different views on grammar; written and spoken 

grammar; grammar in interaction; analysis of sentence and conversation grammar 
 
892-334 ภาพแทนวรรณกรรมของชนกลุมอ่ืน       3((3)-0-6) 
 (Literary Representation of Others) 
 รายวิชาบังคับกอน: 892-131 การอานวรรณกรรมเพ่ือสุนทรียะ 
 การอานวรรณกรรมของวัฒนธรรมอ่ืน วรรณกรรมหลังยุคลาอาณานิคม วรรณกรรมสิทธิสตรี และ
วรรณกรรมของกลุมคนท่ีหลากหลายทางเพศ การวิเคราะหการสรางอัตลักษณท่ีมาจากคตินิยมตางๆ (เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ชนชั้นทางสังคมและเพศ) การประเมินวรรณกรรมโดยใชแนวคิดไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ชนชั้นทางสังคม และเพศ 
 Prerequisite: 892-131 Literary Appreciation 
 Critical reading of cross-cultural, post-colonial, feminist, and queer fiction, analysis of 
construction of identities from different ideological contexts (race, nationality, religion, social class, 
and gender); evaluating literary works from inclusive perspectives on the mentioned issues 
 

892-335 ส่ือสมัยใหมและการดัดแปลงวรรณกรรม      3((3)-0-6) 
 (Modern Media and Literary Adaptation) 
 รายวิชาบังคับกอน: 892-131 การอานวรรณกรรมเพ่ือสุนทรียะ 
 การศึกษาการดัดแปลงวรรณกรรมสมัยใหม (ภาพยนตร ละครโทรทัศน ละครวิทยุ เกมและนวนิยายท่ีเลา
เรื่องดวยภาพ) แนวทางวเิคราะหและกรอบทฤษฎีในการดัดแปลงวรรณกรรม การวิเคราะหผลกระทบของวรรณกรรม
ตอสื่อสมัยใหมและผูรับสาร และผลกระทบของสื่อสมัยใหมและผูรับสารท่ีมีตอวรรณกรรม 
 Prerequisite: 892-131 Literary Appreciation 
 Study of selected modern adaptation of literary works (film, television series, audio 
dramas, games and graphic novels); analytical approaches, and theoretical frameworks to modern 
adaptation of literary works; analysis of impact of modern media and audience on literature and vice 
versa 
 
 

892-417 การศึกษาอิสระ (WiL)       3((1)-0-18) 
(Independent Study in English) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-316 ทักษะการวิจัยในภาษาอังกฤษ 
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอรายงานวิจัย การ

นําเสนอผลวิจัยผานนวัตกรรม 
Prerequisite: 892-316 Research Skills in English  
Developing research instruments; collecting and analyzing data; writing and presenting a 

research report; innovative presentation of research findings  
 



  
892-418 ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในบริบทการทํางาน  (WiL)   3((3)-0-6) 

(Integrated Skills in English in Working Context) 
การเขียนอีเมล การเขียนประวัติบุคคลและจดหมายสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ การนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ มารยาทในการติดตอประสานงาน การประยุกตใชทักษะท่ีเรียนในสถานการณจริง 
Composing e-mails in English; writing résumes, CVs and application letters in English; 

giving presentations; work etiquette; applying the learned skills in real situations 
 

892-425 วาทกรรมวิเคราะห        3((3)-0-6) 
(Discourse Analysis) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-324 ไวยากรณภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ  
แนวคิดพ้ืนฐานในการทําวาทกรรมวิเคราะห วิธีตางๆ ในการวิเคราะหการใชภาษา การวิเคราะหการใช

ภาษาในบริบทสังคมตางๆ 
Prerequisite: 892-324 English Grammar in Interaction 
Basic concepts in discourse analysis; different approaches to the analysis of language in 

use; analysis of language use in different social situations 
 
892-443 การแปลงานเขียนเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน (WiL)    3((3)-0-6) 

(Translation of Texts for Specific Purposes) 
 รายวิชาบังคับกอน: 892-241 พ้ืนฐานการแปล 

หนาท่ีของตัวบทประเภทโนมนาวใจ การประยุกตใชทฤษฎีการแปลในการแปลตัวบทประเภทโนมนาวใจ 
กระบวนการและกลยุทธในการแปลโฆษณา สุนทรพจนทางการเมือง เอกสารดานธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การประมวลขอมูลจากการแปลเพ่ือผลิตภาพในรูปแบบ
ดิจิทัล 

Prerequisite: 892-241 Translation Fundamentals 
Function of operative text type; application of translation theories to operative texts; 

processes and strategies in translating advertisements, political speeches, and business and legal 
documents from Thai into English and English into Thai; compiling and translating information to 
produce infographics 

 
880-401 เตรียมสหกิจศึกษา        1((0)-2-1) 

 (Cooperative Education Preparation) 

 การเตรียมความพรอมกอนการฝกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคนควาเอกสารในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

การฝกงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 Preparation for cooperative education; studying and searching for documents about 

cooperative education; developing personality, presentation techniques; writing report; work ethics 

 
- วิชาเลือก 
892-351 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ (WiL)     3((3)-0-6) 

(Business English for Entrepreneurs) 



  
วงศัพทเฉพาะทางธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจ ทักษะทางภาษาในบริบทท่ีเก่ียวกับการทํา

ธุรกิจ เขาใจภาพรวมของการเปนผูประกอบการในศตวรรษท่ี 21 การจัดทําแผนธุรกิจ การนําเสนอแผนธุรกิจ 

Business vocabulary; basic concepts of business management; language skills in 
business-related contexts; gaining an understanding of entrepreneurship in the 21st century context; 
creating a business plan; giving a business pitch 

892-352 ภาษาอังกฤษสําหรับการเขาสังคมในศตวรรษท่ี 21 (WiL)   3((3)-0-6) 
 (Social Skills in English in the 21st Century) 

ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา การบริหารจัดการเวลาในการปฏิสัมพันธในสังคม  
อวัจนภาษา มารยาทในการใชสื่อออนไลน การโตตอบในเวลาจริงในสื่อสังคมออนไลน 

Art of conversation; time management in social interaction; non-verbal language; online 
media etiquette; real-time interaction in social media 
 

892-353 การศึกษาภาษาโดยใชภาษาศาสตรคลังขอมูล (WiL)    3((3)-0-6) 
(Corpus-based Language Studies) 
รายวิชาบังคับกอน: 892-222 สัทวิทยาและวิทยาหนวยคํา 
ประเภทของคลังขอมูลทางภาษา การใชคลังขอมูลเพ่ือการสืบคน การวิเคราะหความหลากหลายของ

ระดับภาษา คําปรากฏรวมและฉันทลักษณทางอรรถศาสตรของการใชภาษาในชีวิตจริง การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของภาษา การใชภาษาศาสตรคลังขอมูลเพ่ือการทํางานดานภาษา 

Prerequisite: 892-222 English Phonology and Morphology 
Types of language corpora; conducting corpus searches; analyzing register variation, 

collocations and semantic prosody in real-life language use; tracking language change; using corpora 
as a resource in language-oriented professions 

 

892-354 การวิเคราะหและผลิตส่ือภาษาอังกฤษ (WiL)     3((3)-0-6) 
(English Media Analysis and Production) 
ทฤษฎีการรับสารจากสื่อภาษาอังกฤษ ทักษะข้ันตนในการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณของสื่อ 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล การประเมินและการผลิตสื่อดิจิทัลเปนภาษาอังกฤษ 

Theories of media reception in English; basic media production skills in English; media 
ethics; digital media literacy; evaluating and producing digital media content in English 
 

892-355 การแปลและการปรับใหเขากับทองถิ่น (WiL)     3((3)-0-6) 
(Translation and Localisation) 

 รายวิชาบังคับกอน: 892-241 พ้ืนฐานการแปล 
การแปลสื่อวีดิทัศน การแปลซอฟตแวรเปนภาษาไทย การใชโปรแกรมแปลอัตโนมัติในการทํางานแปล 

การดัดแปลงตัวบท อาทิ ภาพในรูปแบบดิจิทัล บทแปลท่ีมีท้ังขอความ รูปภาพและเสียง การผลิตตัวบทดัดแปลง 
Prerequisite: 892-241 Translation Fundamentals 
Audiovisual translation; software localisation; computer-assisted translation; adaptation 

including infographics and multimodal texts; producing adapted works     
 

892-356 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (WiL)    6((6)-0-12) 
 (English for Business Communication) 



  
   ทักษะภาษาพ้ืนฐานทางอาชีพและท่ีจําเปนในการสื่อสารทางธุรกิจ โครงสรางภาษาท่ีใชในการติดตอ

ธุรกิจในบริบทตางๆ การสื่อสารในโลกธุรกิจยุคใหมท้ังแบบเผชิญหนาและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ การโตตอบทางธุรกิจ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในสถานการณจริง 

 Language skills fundamental to occupations and essential in business communication; 

language structures used in business communication in different contexts; new world business 

communication via  face-to-face and electronic media; English writing for business communication; 

business correspondence; using English for business in real situations 

 

892-357     ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน (WiL)    6((6)-0-12)  
       (English for Mass Communication) 

 การวิเคราะหภาพยนตรและละครภาษาอังกฤษเพ่ือสุนทรียะ การทําความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรและการเมืองในรายการของสื่อภาคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลนและ

รายการวิทยุดิจิทัล ความรูเทาทันการใชเทคโนโลยีของสื่อและการวิพากษสาร การทําความเขาใจและการประยุกตใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

Media analysis and appreciation of English language in films and TV series; understanding 

the cultural, historical and ideological contexts of English language media programmes; English for 

social media communication and podcasting; critical literacy of media technologies and their 

messages; understanding and applying English language use for advertising and public relations 

 

892-358     ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ (WiL)   6((6)-0-12)  
       (English for Tourism and Hospitality) 

    โครงสรางภาษาและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ การสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรมท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ  การจัดทําแผนการทองเท่ียว การ

จัดโปรแกรมการทองเท่ียว การศึกษาดูงานและการใชภาษาอังกฤษดานการทองเท่ียวและการบริการ 

    Language structures and skills essential to communication in tourism and hospitality; 

intercultural communication essential in tourism and hospitality; developing itineraries; arrangement 

of tours; field trips and using English for tourism and hospitality  

 

892-359 ชุดวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (WiL)       6((6)-0-12) 

 (English Language Teaching)       

 คุณลักษณะของผูสอนท่ีดี พ้ืนฐานการสอนภาษาอังกฤษ แนวการสอน วิธีสอน และเทคนิควิธีการสอน 

การจัดการชั้นเรียน การเตรียมแผนการสอน การเลือกและพัฒนาสื่อการสอน การวัดและประเมินผลเบื้องตน การ

ฝกสอนยอย การฝกสอน 



  
 Characteristics of a good teacher; fundamentals of English language teaching; teaching 

approaches, methods, and techniques; classroom management; lesson planning; teaching material 

selection and development; basics of testing and evaluation; microteaching; teaching practice 

 
892-483  สหกิจศึกษา (WiL)         9((0)-54-0) 
 (Cooperative Education) 
 เง่ือนไขผูเรียน: นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรือเทียบเทา 
 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของ
สถานประกอบการรวมแลวไมต่ํากวา  16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาทักษะดาน
อาชีพจากการบูรณาการความรูในหองเรียนกับประสบการณการทํางาน การประเมินผลการทํางานโดยอาจารยท่ี
ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ การนําเสนอและจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานฉบับสมบูรณใหกับสถาน
ประกอบการเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
 Condition: Fourth-year students or equivalents 
 Actual practice and learning how to work in organizations; working as a staff member for 
at least 16 weeks or one semester to develop occupational skills by integrating knowledge learned 
in classes into working experience; assessment of student’ s performance by advisors and related 
officers of organizations; presenting and writing a complete report for organizations upon the 
completion of work  
 
892-484 การเรียนรูกับสถานประกอบการ (WiL)     6((0)-18-0) 

  (Industry-based Learning) 
  การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในสถานประกอบการท่ีใชภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 
  Studying problems and solutions at an organisation where English is employed; writing 

a report; giving a presentation 
 
- กลุมวิชาภาษาท่ี 3 
893-201 ภาษาจีนเบ้ืองตน         3((3)-0-6) 
 (Basic Chinese)   

 ระบบเสียง ระบบคํา วิธีการเขียนตัวอักษรจีน รูปประโยคภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน ทักษะการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน  

 Sound system; word system; writing of Chinese characters; basic Chinese sentence 
structures; Chinese listening, speaking, reading and writing skills 
 

893-202   ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน        3((3)-0-6) 
 (Chinese in Daily Life) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-201 ภาษาจีนเบ้ืองตน 
 ภาษาจีนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท การอานเรียงความสั้นๆ การเขียนประโยคท่ีใช 
ในชีวิตประจําวัน การโตตอบในสถานการณท่ีไมซับซอน 

Pre-requisite: 893-201 Basic Chinese 



  
Chinese for everyday communication; vocabulary; reading short essays; writing of 

sentences used in everyday life; interacting in basic situations  
 

893-303 การสนทนาภาษาจีน        3((3)-0-6) 
 (Chinese Conversation) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-202 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

  คําศัพท วลี ประโยค และบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เนนการสนทนาโตตอบในสถานการณ 
 ท่ีกําหนดให 

Pre-requisite: 893-202 Chinese in Daily Life 
Vocabulary, phrases, sentences, and everyday conversations with emphasis on 

interaction in the situations given 
 

893-304 ภาษาจีนในท่ีทํางาน        3((3)-0-6) 
 (Chinese in the Workplace) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-303 การสนทนาภาษาจีน 
 ภาษาจีนเพ่ือการติดตองาน เชน การโทรศัพท การนัดหมาย การขอและใหขอมูล การจดบันทึกขอความ 
และการขอโทษ  
 Pre-requisite: 893-303 Chinese Conversation 
 Chinese for communication in the workplace: telephoning, making appointments, giving 
and asking for information, writing memos and apologizing  
 
893-405 ภาษาจีนในภาพยนตรและบทเพลง      3((3)-0-6) 
 (Chinese in Movies and Songs) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-304 ภาษาจีนในท่ีทํางาน 
 การวิเคราะหการใชคํา ประโยคและสํานวน ในภาพยนตรและบทเพลงภาษาจีน  
 Pre-requisite: 893-304 Chinese in the Workplace 
 Analysis of words, sentences, and idioms in Chinese movies and songs 
 
893-211 ภาษาญ่ีปุน 1        3((3)-0-6) 
 (Japanese I) 
 การออกเสียงภาษาญ่ีปุน การทักทายแบบงายๆ การสนทนาภาษาญ่ีปุนโดยใชศัพทและสํานวนพ้ืนฐาน  
การใชตัวอักษรฮิรากานะและคาตาคานะ 
 Japanese pronunciation; simple greetings; conversations in Japanese using basic 
vocabulary and expressions; usage of Hirakana and Katakana characters  
 

893-212 ภาษาญ่ีปุน 2        3((3)-0-6) 
 (Japanese II) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-211 ภาษาญ่ีปุน 1  
 การออกเสียงภาษาญ่ีปุนใหถูกตอง การสนทนาภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชศัพทสํานวน
และประโยคท่ีใชบอย 
 Pre-requisite: 893-211 Japanese I  
 Correct Japanese pronunciation; everyday conversations focusing on frequently used 
vocabulary and expressions 



  
 

893-313 ไวยากรณภาษาญ่ีปุน 1       3((3)-0-6) 
 (Japanese Grammar I) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-212 ภาษาญ่ีปุน 2  
 คําและโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุน การผันคํากริยา หนาท่ีและวิธีการใชคําชวย 

 Pre-requisite: 893-212 Japanese II  
 Japanese words and sentence structures; conjugation of verbs; function and usage of 
auxiliary words 
 

893-314 การฟงภาษาญ่ีปุน         3((3)-0-6) 
 (Japanese Listening)  
 รายวิชาบังคับกอน: 893-212 ภาษาญ่ีปุน 2  
 การฟงเพ่ือจับใจความและรายละเอียดจากบทสนทนาในหัวขอท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

Pre-requisite: 893-212 Japanese II  
Listening skills for gist and details about topics in everyday life conversations  
 

893-415 ไวยากรณภาษาญ่ีปุน 2       3((3)-0-6) 
 (Japanese Grammar II) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-314 การฟงภาษาญ่ีปุน  
 การวิเคราะหโครงสรางประโยค ประโยคท่ีมีรูปไวยากรณท่ีซับซอนข้ึน 

 Pre-requisite: 893-314 Japanese Listening  
 Analysis of sentence structures; more grammatically complex sentences 
 

893-251 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 1       3((3)-0-6) 
 (Communicative Malay I) 
 การฟง พูด อาน และเขียนบทสนทนาและขอความภาษามลายูในชีวิตประจําวัน คําศัพทและโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 Listening, speaking, reading and writing Malay conversations and messages in everyday 
life; basic vocabulary and structures 
 

893-252 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2       3((3)-0-6) 
 (Communicative Malay II) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-251 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 1  
 การฟง พูด อาน และเขียนบทสนทนาและขอความภาษามลายูในชีวิตประจําวัน คําศัพทและโครงสราง
ท่ีซับซอนข้ึน 
 Pre-requisite: 893-251 Communicative Malay I  
 Listening, speaking, reading and writing Malay conversations and messages in everyday 
life; more complex vocabulary and structures 
 

893-353 หลักภาษามลายู         3((3)-0-6) 
 (Malay Grammar) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-252 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2  



  
 การสรางคําและการเปลี่ยนชนิดคํา ชนิดของคํานาม คํากริยา คําคุณศัพท และคําท่ีบอกหนาท่ี ชนิดของ
วลีและประโยค โครงสรางของประโยคตาง ๆ  
 Pre-requisite: 893-252 Communicative Malay II                            
 Word formation and derivation; types of noun, verb, adjective and words signifying 
functions; types of phrases and sentences; sentence structures  
 

893-354 สนทนาภาษามลายู 1       3((3)-0-6) 
  (Malay Conversation I) 
  รายวิชาบังคับกอน: 893-252 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2 
  การสนทนาภาษามลายูพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันโดยใชสถานการณจําลอง เนนทักษะการสื่อสารท่ี
ถูกตองและเหมาะสม 
  Pre-requisite: 893-252 Communicative Malay II 
  Basic everyday life Malay conversation in simulated situations, focusing on accuracy and 
appropriateness in communication 
 
893-455  สนทนาภาษามลายู 2        3((3)-0-6)
 Malay Conversation II 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-354 สนทนาภาษามลายู 1 
 การสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวันท่ีซับซอนข้ึนโดยใชสถานการณจําลอง เนนทักษะการสื่อสารท่ี
ถูกตองและเหมาะสม 
 Pre-requisite: 893-354 Malay Conversation I  
 More complex everyday life Malay conversation in simulated situations, focusing on 
accuracy and appropriateness in communication 
 

893-271 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1      3((3)-0-6) 
 (Communicative Korean I) 
 อักษรเกาหลี ทักษะท้ัง 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือใชสื่อสาร 
ในชีวิตประจําวัน โครงสรางและไวยากรณพ้ืนฐาน การสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชในชีวิตประจําวันในวงศัพทอยางนอย 
400 คํา 
 Korean characters; four language skills for communication in daily life: speaking, reading, 
listening and writing; basic sentence structures and grammar; Korean conversations in daily life with 
a minimum of 400 words 
 

893-272 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2      3((3)-0-6) 
 (Communicative Korean II) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-271 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1  
 การฟง พูด อาน และเขียนภาษาเกาหลีท่ีใชในชีวิตประจําวัน ระบบการออกเสียงภาษาเกาหลี 
วัฒนธรรมเกาหลี ในวงศัพทอยางนอย 500 คํา 
 Pre-requisite: 893-271 Communicative Korean I  
 Listening, speaking, reading and writing Korean in daily life; Korean phonetics; Korean 
culture with a minimum of 500 words 
 

893-373 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3      3((3)-0-6) 



  
 (Communicative Korean III) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-272 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2  
 การฟง พูด อาน และเขียนภาษาเกาหลี โดยเนนการสื่อสารไดถูกตองและเหมาะสม โครงสรางประโยค
และไวยากรณท่ีซับซอนข้ึน 
 Pre-requisite: 893-272 Communicative Korean II  
 Listening, speaking, reading, and writing Korean with emphasis on accurate and 
appropriate communication; more complex sentence structures and grammar 
 
893-374 สนทนาภาษาเกาหลี        3((3)-0-6) 
 (Korean Conversation) 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-272 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2  
 การสนทนาภาษาเกาหลีโดยจําลองสถานการณในชีวิตประจําวัน เนนทักษะการสื่อสารท่ีถูกตองและ
เหมาะสม ในวงศัพทประมาณ 500 คํา 
 Pre-requisite: 893-272 Communicative Korean II  
 Korean conversations in simulated daily situations with emphasis on accurate and 
appropriate communication with a minimum of 500 words 
 
893-475 ไวยากรณเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 
 Korean Grammar for Communication 
 รายวิชาบังคับกอน: 893-374 สนทนาภาษาเกาหลี  
 โครงสรางประโยคชนิดตางๆ ความสัมพันธระหวางรูปแบบตางๆ การใชและความหมาย การขยาย
ประโยค และการสรางประโยคความรวมชนิดตางๆ  
 Pre-requisite: 893-374 Korean Conversation 
 Various sentence structures; relationships between different structures, usage and 
meanings; expanding and constructing compound sentences 
 
- กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
893-221 การพูดภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน     3((3)-0-6)
 (Speaking English in the Workplace) 

คําศัพทและสํานวนภาษาสําหรับการสื่อสารในสถานการณท่ัวไปและเชิงธุรกิจ การสังสรรค การขอและ
ใหขอมูล การใหคําแนะนํา การวางแผน การแสดงความคิดเห็น 

Vocabulary and expressions for communication in general and business situations; 
socializing; asking for and giving information; giving suggestions; planning; giving opinions  
 

893-222 การอานและการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงาน    3((3)-0-6) 
 (Practical Reading and Listening in English) 

การอานและการฟงคําสั่ง ปาย ประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ เรื่องสั้น วัสดุอานและฟงจากสื่อออนไลน
และอ่ืนๆ การอานประโยคท่ียาวและซับซอนในระดับอนุเฉทรูปแบบตางๆ การฟงบทสนทนา การอานและการฟง
อยางมีวิจารณญาณ การสรุปความ  

Reading and listening to information contained in instructions, signs, notices, 
advertisements, newspapers, short stories, online reading and listening materials, and others; reading 



  
long and complex sentences in different types of paragraphs; listening to conversations; critical 
reading and listening; summarizing 
 

893-323 การเขียนภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน     3((3)-0-6) 
 (Writing English in the Workplace) 

โครงสรางประโยคและความหมาย การใชภาษาอังกฤษในการเขียนรูปแบบตางๆ ในสถานการณท่ัวไป
และธุรกิจใหถูกตองตามหลักไวยากรณและเหมาะสมกับสถานการณ  การเขียนระดับประโยคและระดับยอหนา  

Sentence structures and meanings; grammatical and appropriate use of English in various 
types of writing in general and business situations; writing at sentence and paragraph levels 
 

893-324 การนําเสนอภาษาอังกฤษ       3((3)-0-6) 
 (Presentation in English) 

ภาษา ความรูและวิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูล การจดบันทึกยอ การเตรียมตัวและการนําเสนองาน
อยางมีประสิทธิภาพ  

Language, knowledge and methods used in gathering information; taking notes; preparing 
and delivering an effective presentation  
* นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนตองผานเกณฑการเขาสูวิชาโท/ภาษาท่ี 3 (กลุมวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 และจํานวนของนักศึกษาตองไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําท่ีภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร
กําหนด 
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