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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ได้
จัดท าคู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจโครงสร้างของ
หลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 

                       คณะผู้จัดท า  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 1. นางสาวสิริกานต์ คุ่ยยกสุย  ประธานบริหารหลักสูตร  
 2. ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ   กรรมการ  
 3. นางสาววันทนี  แสงคล้ายเจริญ  กรรมการ  
 4. Mss.Cecilia  M.  Valdez   กรรมการ 
 5. นางสาวธันยพร จินตภากร  กรรมการ  
 6. นายสมิทธ์  วงศ์วิวัฒน์  กรรมการ  
 7. นางสาวนิปัทมา เจะโวะ   กรรมการและเลขานุการ  

 
ปรัชญาของหลักสูตร  

ทักษะภาษาเยี่ยม เต็มเปี่ยมวัฒนธรรม น าทักษะพัฒนาตนและสังคม 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน โดยสอดคล้อง 

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล   
  3. ให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานมากเพียงพอที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้นไป 
 4. ให้นักศึกษาฝึกการคิดด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
  5. ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก้าวทันสังคมโลก โดย
สามารถรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและจิตส านึกของความเป็นไทยไว้ได้ 
  6. ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และด ารงชีวิตด้วยความเหมาะสม  
ทั้งมีศีลธรรมจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
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หลักสูตร 
 
 จ านวนหน่วยกิต 
  ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 
                        โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 

                       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              ไม่น้อยกว่า            31 หน่วยกิต 
                                กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                     ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
                                กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 

                                  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
  

หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ไม่น้อยกว่า                                                                   93 หน่วยกิต 
                                     กลุ่มวิชาเนื้อหา 
                                             เน้ือหาบังคับ                                                47  หน่วยกิต 

77  หน่วยกิต 

                                            เนื้อหาเลือก                                                   30  หน่วยกิต  
                                     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 16  หน่วยกิต 
                                   วิชาวิทยาการจัดการ                                        9  หน่วยกิต   
                                            วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต                                                     
 

 
 รายวิชา 
    รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชา
และกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            ไม่น้อยกว่า   31   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกิต 
            2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1       2(2-0-4) 
     Thai for Communication 1  
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            2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2       2(2-0-4) 
     Thai for Communication 2 
                       2105103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1         2(2-0-4) 
    English for Communication 1 

         2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2        2(2-0-4) 
    English for Communication 2      

 
                                   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต 
              2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า    2(2-0-4) 
      Information for Study Skills and Research 
             2100106 ความจริงของชีวิต      2(2-0-4) 
     Meaning of Life 
             2150101 การคิดและการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
     Thinking and Self Development 
            2180202 สุนทรียภาพของชีวิต      2(2-0-4) 
     Aesthetic Appreciation  
 
                                 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
             2150102 วิถีไทย      2(2-0-4) 
      Thai Living 
            2150203 วิถีโลก      2(2-0-4) 
      Global Society and Living 
            2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
     Man and Environment 
 
                                  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                 ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
             4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 
      Science for Quality of Life 
              4100206 การคิดและการตัดสินใจ    2(2-0-4) 
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     Thinking and Decision Making 
             4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
     Information Technology for Life 
              4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(1-2-3) 
      Sports for Health 
 

หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 
 ประกอบด้วย 
                                       17.3.2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า     77 หน่วยกิต  
     1)  เน้ือหาบังคับ          47  หน่วยกิต  
      2105101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-4) 

Introduction to Linguistics 
     2105102 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1          2(2-0-4) 

 English Structure  1  
     2105105 การฟัง – การพูด  1  3(2-2-5) 

Listening and Speaking  1  
     2105106 การอ่าน 1          2(2-0-4) 
      Reading  1 
     210510 7 สัทศาสตร์และสัทวิทยา   2(2-0-4) 

Phonetics and Phonology 
     2105 108 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  2  2(2-0-4) 

English Structure  2  
     21051 09 การฟัง – การพูด  2  3(2-2-5) 

Listening and Speaking  2 
     2105 110 การอ่าน 2          2(2-0-4) 
      Reading  2  
    2105 111 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม  
       ของประเทศเจ้าของภาษา        2(2-0-4) 

Socio-cultural Backgrounds of English-
speaking Countries 
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     2105 214 การเขียน 1          2(2-0-4) 
Writing 1 

     2105215 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 
       เบื้องต้น    2(2-0-4) 

Morphology and Syntax 
     2105 216 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเรียนภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 
IT Application for Language Learning  

     21052 17 การเขียน 2     3(3-0-6) 
Writing 2   

     21052 18 การฟัง – การพูด 3  3(2-2-5) 
Listening and Speaking 3 

     2105 219 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
Introduction to Literature  

    21053 24 การเขียน 3     3(3-0-6) 
Writing 3  

    2105325 การอ่าน 3     2(2-0-4) 
Reading 3 

    2105326 พื้นฐานการละครและการแสดง 2 (1-2-3) 
Foundation of Drama and Acting 

    2105 329 การแปล   1    2(2-0-4 
Translation 1  

    2105332 การเขียนจดหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
Business Correspondence 
 

     2)  เน้ือหาเลือก ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
     21052 20 วรรณคดีส าหรับเด็ก                3(3-0-6) 

Children’s Literature   
     21053 27 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม  3(3-0-6) 

English for Hotel    
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     21053 28 การฟัง – การพูด 4  3(2-2-5) 
Listening and Speaking 4 

    2105 330 การเขียน 4                3(3-0-6) 
Writing 4 

     2105 331 การอ่าน 4           2(2-0-4) 
Reading 4  

    2105 333 วรรณกรรมและการแสดง        3(2-2-5) 
Literature and Onstage Performance  

     21053 34 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ                    2(2-0-4) 
Poetry Selections  

     2105 484 ภาษาอังกฤษ เพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
English in Mass Media  

    21053 37 บทกวีนิพนธ์อเมริกัน     2(2-0-4) 
      American Poetry  
    21053 40 วรรณกรรมร่วมสมัย                3(2-2-5) 

Contemporary Literary Works   
    2105 446 การแปล   2    2(2-0-4) 

Translation 2  
     2105 447 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

English for Tourism   
     2105 448 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ 
       ส านักงาน      3(3-0-6) 

English for Office Management 
     2105 449 วรรณกรรมไทยและประเทศ  
       เพื่อนบ้าน          3(3-0-6) 

Thai and Neighbouring Countries’ Literary 
Works 

    21054 52 การศึกษาเอกเทศ   3(2-2-5) 
Independent Studies 
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           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  16  หน่วยกิต 
             1)  วิชาวิทยาการจัดการ ก าหนดให้เรียน   9  หน่วยกิต  

     3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3( 2-2-5) 
Speaking for Public Relations 

      3156225 การจัดการงานเลขานุการและ  
       ธุรการด้วยคอมพิวเตอร์  3( 2-2-5) 

Computer Application in Secretarial 
Management 

      3156350 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)  
Entrepreneurship 

   2)   วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
          ก าหนดให้เรียน  7  หน่วยกิต  

     21054 53 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       ภาษาอังกฤษ       2 ( 180) 

Preparation for Professional Experience in 
English 

     21054 54 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       ภาษาอังกฤษ       5 (450)  

Professional Experience in English 
 
           หมวดวิชาเลือกเสรี     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต  
            ให้เลือกรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว    และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวม   ในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้  
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แผนการศึกษา 
             การจัดแผนการเรียน ได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาค
การศึกษาดังนี้ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
วิชาศึกษาทั่วไป 2100105      สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

2150102      วิถีไทย 
4100206      การคิดและการตัดสินใจ 
4100208       การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                        

..... 

..... 

..... 

..... 
วิชาเฉพาะ 2105101 

2105102 
2105105 
2105106 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1  
การฟัง-การพูด 1 
การอ่าน 1 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม 17  หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100106     ความจริงของชีวิต 

2150101    การคิดและการพัฒนาตน 
2150203    วิถีโลก  
2150204     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  

….. 
….. 
….. 
….. 

หมวดวิชาเฉพาะ 2105107 
2105108 
2105109 
2105110 
2105111 

สัทศาสตร์และสัทวิทยา 
โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2  
การฟัง-การพูด 2 
การอ่าน 2           
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมฯ 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100207       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

2104101       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
2105103       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

….. 
….. 
….. 

หมวดวิชาเฉพาะ 2105214 
2105215 

 
2105216 

การเขียน 1 
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
เบื้องต้น 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

….. 
….. 

 
….. 

หมวดวิชาเลือกเสรี   
รวม 17  หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2180202     สุนทรียภาพของชีวิต 

2104102     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 
2105104     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  
4100205     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                      

….. 
….. 
….. 
….. 

หมวดวิชาเฉพาะ 3156350 การเป็นผู้ประกอบการ ….. 
 2105217 

2105218 
2105219 

การเขียน 2 
การฟัง-การพูด 3 
พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ  

….. 
….. 
….. 

หมวดวิชาเลือกเสรี   
รวม 22  หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ….. 
 2105324 

2105325 
2105326 
2105327 
2105328 
2105329 

การเขียน 3 
การอ่าน 3 
พื้นฐานการละครและการแสดง 
ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม 
การฟัง-การพูด 4 
การแปล 1 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2105330 

2105331 
2105332 
2105333 
2105334 
2105484 

การเขียน 4 
การอ่าน 4 
การเขียนจดหมายธุรกิจ 
วรรณกรรมและการแสดง 
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน 

….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 

รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

หมวดวิชาเฉพาะ 3156225 การจัดการงานเลขานุการและ
ธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 

….. 
….. 

 2105453 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ 

….. 

 2105445 
2105447 
2105448 

 
2105449 

การแปล 2 
ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ
ส านักงาน 
วรรณกรรมไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน 

….. 
….. 
….. 

 
….. 

รวม 16 หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2105454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ….. 

รวม 5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
                     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

                        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต 
 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
   

2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1       2(2-0-4) 
  Thai for Communication 1 

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  โดยเน้น  
   การฟังและการอ่านเชิงวิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
   สามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์  

 
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2     2(2-0-4) 

  Thai for Communication 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  คือ 210 4101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  ฝึก 

   ทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นการพูดการเขียน แบบต่าง ๆ  
  
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1     2(2-0-4) 
   English for Communication 1 

    ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   เช่น การทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตัวเองและผู้อื่น  การกล่าวขอบคุณ  การ 
   ขอโทษ ฯลฯ  การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน เช่น  การ 
   อ่านโฆษณา   ฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  

 
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2     2-(1-2-3) 

    English for Communication 2 
    ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น  ฝึกทักษะ 
   การอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง  การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด  รวมทั้ง 
   การเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสาร  
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 
   Information  for Study Skills  and  Research 
     ความหมาย  ความส าคัญของสารนิเทศ  แหล่งสารนิเทศในการศึกษา 
   ค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  และเข้าถึงแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ วิธีการแสวงหา  และ 
   รวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  และการใช้เทคโนโลยี 
   ทางสารนิเทศ  วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น 
   มาตรฐาน  

 

2100106 ความจริงของชีวิต       2(2-0-4) 
   Meaning  of Life 
     ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  การน าเอาความจริง 
   ตามหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา  แก้ปัญหาชีวิต 
   และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุข 
   และสังคมที่มีสันติภาพ  

 

2150101 การคิดและการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
   Thinking and Self Development 
     ศึกษาธรรมชาติของการคิด   ทักษะการคิด  กระบวนการคิดและการ 
   แก้ปัญหา  การศึกษาตนเอง  การประเมินและการพัฒนาตน  การสร้าง 
   ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็น 
   สุข  
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2180102  สุนทรียภาพของชีวิต      2(2-0-4) 
   Aesthetic Appreciation 
     ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม  ความหมายของ 
   สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความส าคัญ 
   ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery)  ศาสตร์ 
   ทางการได้ยิน (The Art of Sound ) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of  

   Movement)  สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts ) ศิลปะดนตรี ( Musical Arts ) และ    
   ศิลปการแสดง (Performing   Arts ) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับ 
   การร าลึก (Recognition)  (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย (Acquisition)  และ (3) น าเข้าสู่ 
   ขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciation) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง 
   สุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation) 

 

2150102 วิถีไทย        2(2-0-4) 

   Thai Living 

    ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการและการ 
   เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   ภูมิปัญญาไทย ปัญหาสังคมไทย  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
   มีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม อันน าไปสู่การด าเนินชีวิต 
   แบบพอเพียง  โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

2150103 วิถีโลก        2(2-0-4) 

   Global Society and Living 

    ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของ 
   โลก  ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัวของ 
   ไทยในสังคมโลก  
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2150104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
   Man and Environment      

ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
กับสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ  ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การ
ส่งเสริมบ ารุงรักษา  คุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

 

4100105 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
   Science for Quality of Life     
    ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การน าทักษะกระบวนการ 

   และความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่าง 
   เป็นสุข  และมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง 
   วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สิ่งแวดล้อม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  

 

4100106 การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
   Thinking and Decision Making     
    หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอย่างมีเหตุผล  การวิเคราะห์ 
   ข้อมูล  และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

4100107  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
   Information Technology for Life    
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 
   คอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การใช้งานเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ  ได้แก่เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการ 
   และการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  เพื่อการ 
   สืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย 
   คอมพิวเตอร์  และระบบฐานข้อมูล  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท า 
   รายงาน  การน าเสนอผลงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   
   รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา  
 

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ      2(1-2-3)  
   Sport for Health      
    ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ 
   องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
   และทักษะการกีฬา การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  การก าหนดโปรแกรม 
   การสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ตามวัย  เพศ   การทดสอบสมรรถภาพ 
   ทางกาย  อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ข้อควรระวังและ 
   หลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา  การบริหารกาย  
   ฯลฯ  เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย  
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           หมวดวิชาเฉพาะ 
             กลุ่มวิชาเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต  
    1)   เน้ือหาบังคับ  47  หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      2(2-0-4) 
  Introduction to Linguistics      
     This course introduces characteristics of language and descriptive  
   linguistics : phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics. 
 
2105102 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1      2(2-0-4) 
  English Structure  1       
    This course introduces fundamental features of English grammar with  
   special attention to syntactic accuracy, e.g. tenses, subject-verb agreement.   
   Application of forms and usage of spoken and written structures in a  
   communicative context are also emphasized. 

 
2105105 การฟัง-การพูด 1       3(2-2-5) 
  Listening and Speaking  1      
    This course is designed to develop listening and speaking skills for basic  
   communication in various situations. The focus will be put on extended  
   discourse in dialogue for information retrieval as well as sound recognition and  
   pronunciation. Features of spoken English such as linking, assimilation, weak  
   forms, stress and intonation are also included.  
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105106 การอ่าน 1       2(2-0-4) 
  Reading  1         
    This course aims to study reading principles and practice reading both  
   the complex sentence level and the paragraph level.  Understand language  
   patterns, including references and connectives, using context clues, skills for  
   discovering the meaning of new words and reading for topic and main ideas. 
 
2105107 สัทศาสตร์และสัทวิทยา      2(2-0-4) 
  Phonetics and Phonology      
    This course introduces basic principles of phonetics and phonology.  
   Emphasis is on the identification and production of speech sounds :  vowels and  
   consonants, symbols and transcription.  Survey of speech and sound difficulties  
   in English for Thai speakers.  Phonological  theories and its combining of sound  
   system with the syntactic surface structure.  Practical work in language  
   laboratory in reproducing utterances and comparing them with the originals. 
 
2105108 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2        2(2-0-4)
  English Structure 2             

The course focuses on the advance features of English grammar with 
special attention to the purpose of preparing teacher students to a more   satisfied 
academic performance and to become more effective English teachers 

 
2105109 การฟัง-การพูด 2       3(2-2-5) 
  Listening and Speaking  2      
    Listening and Speaking for Communication 1 is a prerequisite course.  
   This course emphasizes giving and receiving information in professional and job  
   related situations. This includes interviewing, reporting, note-taking and giving  
   instructions. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105110 การอ่าน 2       2(2-0-4) 
  Reading  2               
    English Reading  1 is a pre-requisite course. This course aims to  
   practice reading between  the lines, how texts create relationship  between writer  
   and reader, how to bring in background knowledge and  interact with new  
   information in different text types. Differentiate facts and opinions as well as  
   interpret texts are also included.  
 
2105111 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา    2(2-0-4) 
  Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries  
    This course is a  study of sociological and cultural backgrounds of  
   English-speaking countries. Topics include history, aspects of religion, politics,    
   social systems, structures of families and other intimate groups, technology,  
   visual art and music etc. The comparison between the culture background of the  
   English speaking countries and the students’ own culture will be discussed in  
   order to get insight into the similarities and differences. Controversy in cross- 
   cultural  communication will be also discussed to develop intercultural  
   awareness and use it as information in providing best benefit to the learners.  
 
2105214 การเขียน 1       2(2-0-4) 
  Writing 1        
   This course focuses on features of paragraph writing, e.g. topic  
   sentence, main idea, thesis statement, supporting details, correctness of the main  
   sentences and grammatical structures including punctuation. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105215 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์เบื้องต้น    2(2-0-4) 
  Morphology and Syntax     
    This course introduces the internal structure of words: how words are  
   formed and used in sentences.  Basic sentence structures and syntactic analysis  
   using traditional and structural linguistic theories are presented. It also includes    
   the ways in which word combination and word order affect communication. 
 
2105216 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  IT Application for Language Learning   
    This course is focused on the integration of technology and language  
   learning. Internet and multi – media software can be applied in the study of the  
   English language. 
 

2105217 การเขียน 2        3(3-0-6) 
  Writing 2         
    This course aims to study paragraph writing, e.g. comparison, cause and  
   effect, narrative, descriptive and argumentative paragraph. The theory of process  
   writing approach is also focused. 
 
2105218 การฟัง-การพูด 3       3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 3      
    Listening and Speaking for Communication 2 is a prerequisite course.  
   This course emphasizes listening and speaking skills on selected topics through  
   different styles of speech. Listening to authentic spoken discourse and using  
   English to convey local culture and knowledge to foreigners are also focused. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105219 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
  Introduction to Literature      
    This course aims to distinguish literary from non – literary language and  
   forms.  Basic concepts and terminology used in fiction, poetry and drama, e.g.  
   setting, plot, conflict, characterization, tone and mood, literary devices, comedy,  
   tragedy, etc. are introduced and discussed.  Students will gain an appreciation in  
   literature through reading selected literary works. 
 
2105324 การเขียน 3        3(3-0-6) 
  Writing 3        
    Writing 2 is a prerequisite course. This course aims to practice essay  
   writing concerning complicated and more abstract themes, e.g. writing for  
   opinion, argumentative and persuasive writing. 
 
2105325 การอ่าน 3       2(2-0-4) 
  Reading 3               
    English Reading  2  is a pre-requisite course. Practice reading beyond  
   the lines to determine the opinions and attitudes of the writer analytically and  
   critically.  There should be variety of texts including newspaper articles,  
   editorials, critical reviews, excerpts from the Internet; all showing a variety of  
   writing styles which may be used for determining writers’ opinions and attitudes. 
 
2105326 พื้นฐานการละครและการแสดง     2(1-2-3) 
  Foundation of Drama and Acting       
    This course aims to study the meaning, components and types of drama  
   and acting. Body movement, body language, utterances, single-acting and pair- 
   acting leading to group acting are practiced.  Performing short play not longer  
   than 1 hour is required. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105329 การแปล 1       2 (2-0-4 ) 
  Translation  1        
    This course introduces students to principles of translation from English  
   into Thai and Thai into English from the level of sentences onto paragraph;  
   focusing on syntactic structures, meaning of words and idioms. 
 
2105332 การเขียนจดหมายธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business  Correspondence       

  This course emphasizes the study of writing business correspondence i.e.  
   introduction to business letters, social letters, application letters, inquiry letters,  
   order letters, collection letters, memorandum, agenda, minutes.  Practice of  
   writing letters and other related documents are concentrated. 

 
   2)   เน้ือหาเลือกไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 
    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

 

2105220 วรรณคดีส าหรับเด็ก      3(3-0-6) 
  Children’s Literature             
    This course is an examination  to examine to the range of major forms  
   and genres in children’s literature, focusing on important traditions, themes and  
   conventions, and exploring their relevance to the linguistic and imaginative  
   development of  young readers.  Areas of study may include: folklore, fairly  
   tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, fantasy literature, picture books and  
   classic children’s literature. 
 
 
 



 
 
 

 

26 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105327 ภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรม     3(3-0-6) 
  English for Hotel       

  This course is designed to provide students with the vocabulary and  
   expressions required in the hotel business ; such as front office, food and  
   beverage, house keeping and restaurant. It is intended to prepare students for  
   communication with  hotel guests and other English-speaking staff members.  
   Real-life situations, in which employees are most likely to come into contact  
   with speakers of English, are included in the lessons.  

 
2105328 การฟัง-การพูด 4       3(2-2-5) 
  Listening and Speaking  4      
    Listening and Speaking 3 is a prerequisite course. This course provides  
   practice in interpreting and expressing opinions, articles, plays, documentaries,  
   news, reports and video tapes according to their own field. Public speaking,  
   negotiations and oral reports are included. 
 
2105330 การเขียน 4        3(3-0-6) 
  Writing 4         
    Writing 3 is a prerequisite course. This course aims to practice in  
   writing according to suggested patterns focusing on the impact of words and  
   lexical parameters.  The writing of slogan (e.g. a political party, a product, a  
   tourist resort etc.) are  recommended.  Emphasis is on the syntactic accuracy and  
   creativity. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105331 การอ่าน 4       2(2-0-4) 
  Reading 4               
    English Reading 3  is a pre-requisite course. This course emphasizes  
   the skills from reading to writing. Students are encouraged to read more  
   authentic text in order to obtain some ideas and writing patterns as a model to  
   develop their own piece of writing.  Some good sample sentences obtained from  
   reading which the teacher assigned  before students begin to write are essential  
   as the sentences will give them some  ideas of how paragraphs are organized,  
   including how syntax and semantic structure take a crucial role in writing  
   presentation. 
 
2105333 วรรณกรรมและการแสดง      3(2-2-5)  
  Literature and Onstage Performance       
    This course aims to study literary works and plays selected from those  
   with valuable contents and language art.  Students will be encouraged to practice  
   onstage performance in groups within a time-limit of 90 minutes. 
 
2105334 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
  Poetry Selections              
    Introduction to Literature is a prerequisite course. This course aims to  
   study of poetry written in English with criteria for selection being potential  
   interest and appeal for Thai learners.  Selection of well-known anthology pieces  
   to expand poetic background are selected.  Development of poetic diction and  
   style is also focused. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105484 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อ สารมวลชน        3(2-2-5) 
  English for Mass Media        
   Study of principle and language form and style used in publishing media   

emphasis on printed materials such as newspapers, magazines, brochures,  
leaflets, press release and advertisements in newspapers  and magazines.  
Concentration on syntactical and lexical features.  Practices reading and 
distinguishing facts and opinions from news items, articles, editorials and variety 
areas of issues in newspapers and magazines. 

 
2105336 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
  English for Business  2     

  A continuation of Business English 1 providing  a chance to  explore  
  business world  -  wide  with  concentration  on  domestic  and  international   
  trade. Students  are  encouraged  to  deal  with  business  transactions  in  various   
  fields  and situations,  i.e. import - export,  shipping,  banking transaction,  hotel  
  transaction, meeting  agendas  and  minutes,  company  report,  product  
  description ,  business  articles,  letters of complaint  and adjustment,  etc. 

 
2105337 บทกวีนิพนธ์อเมริกัน             2(2-0-4) 
  American Poetry             
    This course is a survey of American poetry from 1910 to 1945. Samples  
   of major authors – Robinson, Frost, Sandburg, Hughes, Eliot, Stevens, Williams,  
   and Cummings will be studied. The stress is put on figurative language and  
   theme. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105338 ภาษาอังกฤษส าหรับการธนาคาร      3(3-0-6) 
  English for Banking                
    This course provides practice with spoken language,  
   reading of articles and written texts from a variety of sources including authentic  
   materials from the business sections of English language newspapers, e.g.  
   financial and  economic.articles. The immediate purpose is to expand awareness  
   of terminology relating to banking, and thereafter to use the newly acquired lexis  
   in active forms. The classroom time should be used firstly with closed typed  
   exercises, then simple problem solving of matters central to the specialized field. 
 
2105340 วรรณกรรมร่วมสมัย      3(2-2-5) 
  Contemporary Literary Works     
    This course aims to examine and differentiate a representative range of  
   the most  recent development of Western and Asian literary works. The focus is  
   put on literary styles, social and cultural concepts. Besides, students are expected  
   to develop analytical  and critical reading skills. 
 
2105446 การแปล 2       2(2-0-4)  
  Translation 2       
    Translation I is a prerequisite course. This course is a contiunation of   
   Translation 1 with an emphasis on more complicated and longer passages from  
   English into Thai and from Thai into English. The materials to be translated are  
   taken from newspaper articles and reports from different fields. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105447 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 
  English for Tourism               
    This course emphasizes the study of language for tourism.  The students  
    have to learn and use the vocabulary and expression needed locally and  
   internationally. Role-play, simulation and group interaction during class time are  
   essential. Also, practicing in various service areas in the tourism industry, hotels,  
   restaurants and other businesses is needed. 
 
2105448 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการส านักงาน     3(3-0-6) 
  English for Office Management       
    This course aims to study and practice with texts expressing both  
   spoken and written language related to general office work. Spoken practice  
   comprises telephone simulations with customers in various situations.  
 
2105449 วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน    3(3-0-6) 
  Thai and Neighbouring Countries’ Literary Works   
    This course aims to study the patterns, contents and viewpoints and  
   classify literary works of Thailand and neighbouring countries such as  
   Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia.  Students are required to learn the  
   relationship between literary works and culture and society.  The emphasis is  
   placed on students’ awareness of the value of literary works and literature as a  
   part of life and culture. 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105452 การศึกษาเอกเทศ      3(2-2-5) 
  Independent Studies       
    This course is divided into 2 parts: classroom-based and a period of  
   individual study.  In the classroom-based period, students will be introduced to  
   basic research skills and will have the opportunity to practice them in the  
   classroom using pair and group work, etc.  The students are encouraged to  
   discuss criteria for selection of a topic and present draft plans for their projects.   
   Research skills covered will include extraction of information from textbooks,  
   journals, magazines and newspapers ; obtaining information from interviews and  
   questionnaires.  Students will  be given the opportunity to present/display their  
   work according to their own plans. 
 

                        17.5.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   16  หน่วยกิต 
            1)  วิชาวิทยาการจัดการ  9  หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

3156350 การเป็นผู้ประกอบการ                                                                            3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
                    ศึกษาลักษณะ   และคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและ 
    ปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง   เร่ิมจากธุรกิจขนาดย่อม  ขนาดกลาง และ 
    ขนาดใหญ่    แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ  การบริการผลิต   การบริหารเงินทุน  การ 
    จัดการทางการเงิน      การจัดรูปแบบองค์กร  การว่าจ้างและประโยชน์ของธุรกิจ 
    ขนาดย่อม   ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะของธุรกิจ 
    ของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม     จรรยาบรรณของนักธุรกิจ     
    กฎหมายธุรกิจ      ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิด 
    สร้างสรรค์  เพื่อเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

3103202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 Speaking for Public Relations 
    ความหมาย และความส าคัญของ การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์  หลักการ 
  ใช้ภาษา บุคลิกภาพในการพูด   การเตรียมการพูดและ ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อให้ 
  ความรู้ โน้มน้าวใจเพลิดเพลินจรรโลงใจ  และเพื่อการประชาสัมพันธ์  
 
3156225  การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)                            
  Computer Application in Secretarial Management 
               ศึกษา และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการจัดการงาน 
   สารบรรณ  งานประชาสัมพันธ์  งานประชุม  งานการประสานงาน  และติดต่อนัด 
   หมาย และประมวลข้อมูลทางธุรกิจ  และงานควบคุมพัสดุ  
 
            2)  วิชาปฏิบัติการและวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7  หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2105453 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ   2 (180) 
  Preparation for Professional Experience in English   
    A simulated practice is provided to prepare the students to be trainees in  
   either government or private sectors where English is used whether in written or  
   spoken form when communicating with non-Thai speakers.  
 
2105454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ    5 (450) 
  Professional Experience in English            
    Students work as trainees in either government or private sectors where  
   English is used whether in written or spoken form when communicating with  
   non-Thai speakers.  
 
 


