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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                Thai for Communication 
  ศึกษากระบวนการส่ือสาร   การใชภาษาซ่ึงประกอบดวย  การใชคํา   ประโยค   

สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม   ฝกทักษะการฟง   การพูด การอาน และการเขียน  ดวย             
การสรุปความ   การคิดวิ เคราะห   วิจารณ    เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือส่ือสาร                
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GLAN 1102    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
                        English  for Everyday Communication  
   ศึกษาการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



  A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately 
and efficiently.  
 
GLAN 1103    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6) 

                  English for Academic Skills 
 ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของคําศัพท  การอานเพ่ือหา 

หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดท่ีสนับสนุนใจความหลัก  การอานเพ่ือการคิดวิจารณ  และเพื่อ
สรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมท้ังการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
 
GHUM 1101   จิตตปญญาศึกษา  3(3-0-6) 
                         Contemplative Studies 
  ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง  ความดี  ความงาม  ซ่ึงเปน
ความสุขท่ีเกิดจากปญญา  ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะ   
ความรัก  ความเมตตา  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความมีเหตุผล  โดยใชกิจกรรมการเรียนรู       
ดวยหัวใจท่ีใครครวญ  ศาสตรแหงนพลักษณซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ  การคิดอยางเปน
ระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง  พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน  
ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนและสังคม 
 
 
 
 
 
 



GHUM 1102   ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
                         The Philosophy of Life 
                  ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  โดยนําหลักความจริงของชีวิต            
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข  และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 
 
GHUM 1103   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6)      
                         Information Technology Literacy for Learning 
 ศึกษาความหมาย    ความสําคัญของการเ รียนรูสารสนเทศ   สารสนเทศ              
และสังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ  วิเคราะหความตองการ  กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน  และประเมินคุณคาของสารสนเทศ  ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ 
เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
GHUM 2101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
                         Personality Development 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา  ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดาน
รางกาย  อารมณและจิตใจ   เนนการติดตอส่ือสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล     
การตัดสินใจ  การจูงใจ    การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน  โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  
วิเคราะหและประเมินตนเอง  รวมท้ังวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GHUM 2102   พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development Through the    
  Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ     
เพื่อการทํางานรวมกัน  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยูรวมกัน           
อยางมีความสุข 



GHUM 2201   สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Music 

  ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีท่ีมีตอชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม  ท้ังทางตรงและทางออม   รวมท้ังวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดยเนน  
การฟงและดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซ้ึงในความงามของดนตรี  พรอมกับแสดงออก           
ในรูปแบบตางๆ 

 
GHUM 2202   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    3(3-0-6) 

                Aesthetics of Visual Arts          
 ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ   ประเภทของงานศิลปะ   หลักการและ

องคประกอบเบ้ืองตนทางทัศนศิลป  ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน              
ตามสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของ          
ความเปนมนุษย 
 
GHUM 2203   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Performing Arts 

   ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคล่ือนไหว  ความรู
ท่ัวไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภท               
ตาง ๆ ของไทยและนานาชาติ   หลักการเคล่ือนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง            
โดยการเรียนผานประสบการณจริง   เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดงซ่ึงเปนพื้นฐาน           
ท่ีนําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

 
GHUM 2204   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life          
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ  

ความซาบซ้ึงในสุนทรียศาสตรทางดนตรี  ทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง  โดยเรียนรู                     
ผานประสบการณจริง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจซ่ึงนําไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 

 



GSOC 1101   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
                        Thai Studies 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ท่ีต้ัง  อาณาเขต 
การแบงภูมิภาค   ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดย
มุงเนนใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และเปน
พื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข  
 
GSOC 1102   ทองถ่ินศึกษา   3(3-0-6) 
                        Local  Studies in Thailand 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปและภูมิหลังของทองถ่ิน  ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ  โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธ
และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของ           
การพัฒนาทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจ   อันนําไปสูความรักและ            
ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข  
 
GSOC 2101   ชุมชนกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
                        The Community and Development  
  ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา   ทุนของชุมชนในมิติตาง ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนท่ีมี               
ความหลากหลาย ซับซอนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
GSOC 2102   สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
                       Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย    การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา    เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   อันจะนํ าไปสูการพึ่ งพาตนเอง     เพื่ อการดํ ารงชีวิตอย างสันติ สุข                          
มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 



GSOC 2103   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
                       Diversities of  Society  and Culture 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของชาติ   ชาตินิยม   ทองถ่ินนิยม   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย    การนําเสนอภาพความเปนตัวตนและการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  
โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน   แกไขปญหาอยางสรางสรรค  เขาใจและยอมรับ
กลุมคนท่ีแตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหม           
อันนําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104   โลกยุคโลกาภวัิตน   3(3-0-6) 
                        The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ   สังคม   การ เ มือง   วัฒนธรรม   และ                       
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจท่ีมีผลกระทบตอภูมิภาค
ตาง ๆ  ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน  โดยการอภิปรายและวิเคราะห
กรณีศึกษา  เพื่อใหเกิดความรู  เขาใจ  ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก              
ในกระแสโลกาภิวัตน 
 
GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
                       Laws in Daily Life  
  ศึกษาท่ีมา  ความหมาย  ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา  
ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  โดยศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู                
ความเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 



GSOC 1202    การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
                  Thai Politics and Government      

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกต้ัง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดย
ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2301   มนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื   3(3-0-6) 

                  Humanity and Environmental  Sustainability   
  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   ความเขาใจถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม   ความรวมมือดานส่ิงแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู  ความเขาใจ 
วิเคราะหอภิปราย  ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาส่ิงแวดลอมผานกรณีศึกษา  เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ วิธีแกไข หลักการอนุรักษ  และ            
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
 
GSOC 2302   การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

                 Tourism for Quality of Life                
             ศึกษาความรูเบ้ืองตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว ความหมาย  ความสําคัญ  
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเท่ียว   แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในทองถ่ินและแหลงทองเท่ียว
สําคัญอ่ืน ๆ   การวางแผนทองเท่ียวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษ 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยศึกษาคนควา  อภิปราย  กรณีศึกษา  เพื่อประยุกตการทองเที่ยว                
สูคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
 
 
 



GSOC 2401   การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล   3(3-0-6) 
                       Financial Management and Personal Accounting 
  ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชี    
สวนบุคคล  การจัดทํางบประมาณ  แหลงเงินฝาก  แหลงเงินกู  และวิธีคิดดอกเบ้ีย   การวางแผนใช
เงินเพื่อเปนหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได  การจัดทํางบประมาณ
รายได  หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 
 
GSOC 2402   หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6) 

                  Principles of the Management in Modern Organizations    
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ        
การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาท่ีในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ  ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนม
ดานการจัดการสมัยใหม  โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา  อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีผลตอการจัดการองคการ 
 
 GSOC 2403   มนุษยกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
                        Humanity and the Economy  

        ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเศรษฐกิจ   ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวางประเทศ   ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ  ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  คนควา  อภิปราย และใชกรณีศึกษา  เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 
GSOC 2404  ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
                 Fundamental Knowledge of Business Practices   
   ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตาง  ๆ  และองคประกอบท่ีใชใน           
การประกอบธุรกิจ  ดานการจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
สํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ  



GSCI 1101   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
                     Thinking and Decision Making 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร  โดยการใชหลักตรรกะ  การใชเหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ  เพื่อสามารถประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
 
GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
                      Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงท่ีมาของสารสนเทศ  ประโยชนของอินเทอรเน็ต   ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  จริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร   โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการ             
ใชโปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการส่ือสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน  
 
GSCI 2101   วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                      Science for Quality of Life  
  ศึกษาความหมายและความ สํ า คัญของวิทยาศาสตร เพื่ อ คุณภาพ ชีวิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  อนามัยเจริญพันธุ  
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 



GSCI 2102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
                     Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีทองถ่ิน  การประยุกตใชและผลกระทบ                
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคม  และโลก  โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห 
อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย  
 
GSCI 2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

              Food  for the Development of Living Standards  
  ศึกษาแหลงอาหารท่ีจําเปนตอคุณภาพชีวิต   อาหารสําหรับบุคคลในวัยตาง  ๆ             

ภูมิปญญาอาหารพื้นบาน  ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคาของอาหารกับสุขภาพ  
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด  อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก  อาหาร
บําบัดโรค  อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย  โดยศึกษาคนควา 
อภิปราย วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GSCI 2104  พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

             Plants for the Development of Living Standards 
  ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิท่ีเปนแหลงอาหาร เทคโนโลยี            
ท่ีเกี่ยวของกับการปลูกพืช  การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต  รวมท้ังการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีสีเขียวแบบตาง ๆ  และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ      
การพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย
และจิตใจใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 



GSCI 2105  วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6) 
                     Sport and Health Sciences  
  ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  การเลือกกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ  การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม  การตรวจสอบสุขภาพ
ทางกาย  การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การปองกันและดูแลอาการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผลการออกกําลังกาย 
โดยเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ เพื่อใหเกิด
พัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
ENG 1101 ภาษาศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 
 ศึกษาองคประกอบของภาษา  ภาษาศาสตรและสาขาตางๆ ของภาษาศาสตร ไดแก  
ภาษาศาสตรเชิงพรรณนา  ภาษาศาสตรเชิงสังคม  ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา และภาษาศาสตร
ประยุกต เปนตน  การศึกษาภาษาโดยท่ัวไป ท้ังดานสรวิทยา  วจีวิภาค  วากยสัมพันธ  อรรถศาสตร  
สัมพันธสารและวจนปฏิบัติศาสตร 
 To study the overview of languages, linguistics and its branches: descriptive 
linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and applied linguistics, etc. Study of languages 
which is divided broadly into phonology, morphology, syntax, semantics, discourse and 
pragmatics. 
 
ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช                                            3(3-0-6) 

Practical English Phonetics 
 ศึกษานิยามของสัทศาสตรและกฎเกณฑพื้นฐาน   ลักษณะเฉพาะของเสียงสระ และ
เสียงพยัญชนะ  สัทอักษรและการถายเสียง   ในระดับคํา วลี และประโยค  ลักษณะของ เสียงสระ
และพยัญชนะ และสวนท่ีอยูสูงกวาเสียงสระและพยัญชนะ  รวมถึงสํารวจเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาสําหรับนักเรียนไทย โดยใชวิธีการฝกปฏิบัติการออกเสียงท้ังในหองปฏิบัติการภาษาและ
หองเรียน  
 
 



To study the definition of phonetics and its basic principles:  characteristics of  
vowels and consonants, phonetic symbols, and transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of common speech sound difficulties in 
English for Thai speakers.  Practical exercises in the language laboratory are required. 
 
ENG 1201 การฟงและพูด 1       3(3-0-6) 
   Listening and Speaking 1  
  ฝกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยการใชบทสนทนา  การแสดงบทบาทสมมติ
และสัมพันธสารตางๆ ท่ีปรากฏในชีวิตประจําวัน  เนนความสามารถในการแยกสําเนียง
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย  เขาใจและโตตอบไดอยางถูกตองตามหลักการออกเสียงของเจาของ
ภาษา 

To practise communicative English by using dialogues, role-plays, and extended  
discourse in everyday situations. Focusing on the ability to differentiate between the varieties of 
English, understand and interact accurately according to English pronunciation principles.  
 
ENG 1202 การฟงและพูด 2 3(3-0-6) 

Listening and Speaking 2  
วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1201 การฟงและพูด 1 
ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทท่ีมีความซับซอน

ข้ึน  เนนการแสดงความเขาใจในการฟงสัมพันธสารตางๆ โดยผานช้ินงาน  การแสดงปฏิสัมพันธ
เพื่อแสดงความคิดเห็น  การแสดงบทบาทสมมติบทละครส้ัน  การสัมภาษณ  การรายงาน ฯลฯ    

To practise communicative English in more complex contexts. Focusing on  
the understanding of varieties of spoken discourse through performing tasks. Interactive 
expression of opinions, role plays, skits, interviews, reports, etc. 
   
 
 
 
 



ENG 1207 การอาน 1           3(3-0-6) 
   Reading 1 

ศึกษากลวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับคํา ประโยค ประเภทของ 
ประโยค ปริเฉทในประโยค ทักษะการอานเพื่อหาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานเพ่ือทํา
ความเขาใจใจความหลัก ใจความรอง อานเพ่ือหาประเภทของบริบท อันไดแก พรรณา บรรยาย 
เปรียบเทียบ และใหความหมาย รวมท้ังการอานเพื่อทําความเขาใจหนังสือนอกเวลา  

 To study the strategies for reading efficiency at the complex sentence level, 
including embedded forms, and at the paragraph level, understanding language patterns, including 
the significance of discourse markers and word-attacked skills. Reading for main ideas. 
Understanding how continuous texts fit together, and the development of themes in texts, 
including narration, description, comparison, definition, etc. A simplified external reading text is 
required. 
 
ENG 1212   การเขียน 1                                                            3(3-0-6) 
             Writing 1 

  ศึกษาและพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยสามารถนําความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางประโยค การเรียบเรียงความคิด  และการเลือกใชคําศัพทท่ีเหมาะสมในการเขียน
ประโยคและยอหนาได  

         To study and develop the basic English writing skills, focusing on sentence 
structure, formulating ideas and relevant syntax and vocabulary, leading to basic paragraph 
writing  

 
 ENG 1216   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1                                3(3-0-6) 
                       Forms and Usage in English 1 
 ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีรูปแบบของประโยค   
การเรียงลําดับคํา  ความสอคลองของประธานและกริยา กาล ตลอดจนการนําไปใช รูปและการใช
โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทส่ือสารตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหเนื้อเร่ือง บทสนทนา 
หรือรอยแกว โดยมุงเนนเร่ืองของรูปแบบของภาษาท่ีใช  แบบฝกหัดท่ีเนนเร่ืองความแมนยําใน 
การสรางประโยค 



 To study English grammar and structure, with attention to sentence forms, word 
order, subject-verb agreement, and tenses. Application of forms and usage of spoken and written 
structures in a communication context. Analysis of text dialogue or prose with attention to the 
forms used. Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 
 
ENG 1217   รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
                     Forms and Usage in English 2 
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1216 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1  
       ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยมุงเนนโครงสราง

ท่ีมีความซับซอนทางภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
      To study more advanced level of English grammar and structure. Incorporation of 

further general language study proceeding to more detailed work with texts of increasing 
linguistic or discourse complexity. Integration of the language use in both spoken and written 
forms in more specific contexts. 

 
ENG 2107   วากยสัมพันธอังกฤษ 1   3(3-0-6) 
                     English Syntax 1 
        ศึกษาวากยสัมพันธภาษาอังกฤษเบ้ืองตน โดยเนนประเภทคําศัพทและโครงสรางหลัก
ของภาษาอังกฤษ และวิธีการพรรณนาการใชภาษา 
        To study the basic English syntax to familiarize students with word categories and 
principal structures of the English language and to provide a descriptive method of language use. 
 
ENG 2208   การอาน 2             3(3-0-6)  
                    Reading 2  
                    วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1207  การอาน 1 
 ศึกษากลวิธีการอานประโยคท่ีซับซอนและการทําความเขาใจระดับคําศัพทท่ี
ซับซอนข้ึน วิเคราะห อธิบายความหมายแฝง เขาใจความสัมพันธของเน้ือหาและตีความแนวคิดจาก
บทอานได   



                     To study the extended text reading strategies with texts of increasing complexity in 
terms of contents and vocabulary levels. Detecting implied meaning, understanding the 
development of ideas in continuous texts, as well as interpreting of texts.  

 
 ENG 2213   การเขียน 2  3(3-0-6) 

                     Writing 2  
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1212  การเขียน 1 
 ศึกษาการเขียนความเรียงในระดับยอหนา เชน การเขียนอรรถาธิบาย การบรรยาย 

การยกตัวอยาง ฯลฯ รวมท้ังการจัดลําดับความคิดในการเขียน ความตอเนื่องการแสดงใจความหลัก
และรายละเอียดการสนับสนุนใจความหลักใหมีประสิทธิภาพ 

      To study the structures of paragraph writing and necessity for clarity and 
organization in formal paragraphs of definition, description, exemplification, etc. Preparing 
students to write a good topic sentence with relevant supporting details to express an idea or 
theme and organizing their writing into cohesive paragraphs.  

 

ENG 2301   วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 
                      Introduction to English Literature 
 ศึกษาการอานวรรณกรรมในข้ันเบ้ืองตน  รวมทั้งอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐาน
และคําศัพทเฉพาะทางวรรณกรรมผานงานเขียนรอยแกว  รอยกรอง  และการละครท่ีคัดสรรมา  

         To study the general introduction to the reading of literary texts. Basic concepts and 
terminology used in prose, poetry, and drama will be discussed through reading of selected 
literary works.   
 
ENG 2401   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
                     Sociological and Cultural Background of English-Speaking Countries  

        ศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง การศึกษา คานิยมทางสังคม ศิลปะและ
วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพปจจุบันของประเทศเหลานั้น 



        To study the sociological and cultural background of English-speaking countries. 
Topics include geography, history, religion, politics, education, cultural values, arts and way of 
life.  Current trends and issues of these countries will also be explored. 
 
ENG 3209   การอาน 3    3(3-0-6) 
                    Reading 3  
                     วิชาบังคับกอน :   ตองเรียนรายวชิา 

ENG 2208 การอาน 2 
 ศึกษาและพัฒนาทักษะการอานในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเนนการอานเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพ การอานบทความวิจัย  เอกสารประกอบการประชุม ตํารา เอกสารอางอิง ขอมูล
ตาง ๆ รวมถึง วารสารทางวิชาการ  แลวสามารถสรุปและรายงานได  

         To study and develop the advanced reading skills with a focus on reading 
documents and literature pertaining to the work environment as well as for further study including 
research articles, conference handouts, textbooks, resource guides, academic periodical, etc.  The 
tasks involve summarizing, reporting, etc. 
 
ENG 3214   การเขียน 3                                 3(3-0-6) 

Writing 3  
                    วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 2213 การเขียน 2 
ศึกษาลักษณะการเขียนความเรียงในบริบทเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ พัฒนาจาก 

การเขียนท่ีมีใจความหลักและใจความสนับสนุนและใชแหลงขอมูลจริงโดยใชวิธีการอางอิง  
การสรุปความและการถอดความ เพื่อเตรียมความพรอมผู เ รียนสําหรับการใชทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอยางสรางสรรคมากข้ึน 

To study the features of essay writing in a formal academic context. Developing of 
writing main ideas with supporting details from authentic sources by means of quoting, 
summarizing and paraphrasing. Preparing students for creative use of their language skills in 
writing. 
 
 



ENG 3219   การแปล 1 3(3-0-6) 
Translation 1 
ศึกษาทฤษฎีพืน้ฐานทางการแปล  โดยเนนการฝกแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษต้ังแตระดบัประโยคในงานเขียนประเภทตางๆ รวมทั้งฝกฝนการใช
พจนานกุรมและเคร่ืองมือในการแปลอื่นๆ 

To study the introduction of basic theoretical principles of translation with a focus 
on systematic practice in translating English into Thai and vice versa from the level of sentences 
to short written works in various fields. Attention will be paid to an appropriate application of 
dictionary and other translation tools.  
 
ENG 3304   รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Prose  
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
 ศึกษางานเขียนประเภทรอยแกวภาษาอังกฤษ  โดยคัดสรรงานเขียนท้ังเร่ืองส้ัน   
นวนิยาย  และสารคดี  ท่ีตรงกับความสนใจของนักศึกษา  
                     To study the prose written in English with criteria of selection being potential 
interests or appeal to Thai learners. Full texts or extracts from short stories, major novels, and 
non-fiction.  
 
ENG 3305   รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
                     English Poetry   
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
 ศึกษางานเขียนประเภทรอยกรองภาษาอังกฤษ  โดยคัดสรรบทกลอนท่ีตรงกับ 
ความสนใจของนักศึกษา  เนนการศึกษาพัฒนาการทางดานการสรางและรูปแบบบทกวี  เพื่อเพิ่ม
ทักษะการเรียนรูและการประเมินคาบทกวี 
 To study the poetry written in English with criteria of selection being potential 
interests or appeal to Thai learners. The focus is on development of poetic diction and style for 
value judgments about individual poems.  



ENG 3902   การศึกษาเอกเทศ     3(250) 
                     Independent Studies 
 ศึกษาโดยใชการเรียนการสอนเปนพืน้ฐาน รวมกับการศึกษาดวยตนเอง   การเรียนรู
รวมกันภายในหองเรียนรวมถึงการฝกฝนทักษะในการทําวิจัยพื้นฐาน ไดแก  หลักเกณฑของ 
การเลือกสรรหัวขอ  การวางแผนเพื่อทําโครงการ  การเลือกเฟนขอมูลจากตํารา  ส่ิงพิมพ  นิตยสาร 
หนังสือพิมพ และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ขอมูลจากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม  และการสัมมนา
เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั  การนําเสนอ และแสดงผลงานของผูเรียน 

       Classroom-based and non-classroom based individual study.  The classroom-based 
period includes a practice of basic research skills: criteria for selection of a topic; draft plans for 
the projects; extraction of information from textbooks, journals, magazines, newspapers and the 
internet; information from interviews and questionnaires; and   a classroom seminar of research 
processes. A presentation and display of student’s own project are mandatory. 
 
ENG 2104   สรวิทยา     3(3-0-6) 
                     Phonology 
        ศึกษาระบบของเสียงพูดภาษาอังกฤษ ในประเด็นของการกระจายเสียง การจัดระบบ
ของเสียงและกฎทางเสียงท่ีเกี่ยวของกับการออกเสียง รวมถึงหนวยเสียง หนวยเสียงยอย คูเทียบ
เสียง กฎของเสียง และโครงสรางพยางค (พยัญชนะตน สระ และตัวสะกด) และคุณลักษณะทาง
เสียงอ่ืน ๆ 
        To study the speech sound system of English language with reference to their 
distribution and patterning and to tacit rules governing pronunciation. These include phonemes, 
allophones, minimal pairs, contrastive analysis, distinctive features, phonological rules, syllable   
structure (onset and rhyme) and other non-segmental features. 
 
ENG 2105   วจีวิภาค                                                   3(3-0-6) 
                     Morphology 
 ศึกษาโครงสรางภายในของคําภาษาอังกฤษ การประกอบข้ึนเปนคําจากหนวยท่ีเล็ก
กวาและคําอ่ืน ๆ รวมถึงท่ีมาและหนาท่ีของการเติมปจจัยท้ังสองประเภทปจจยัทางไวยากรณและ
ปจจัยการผันคํา   
 



 To study the internal word structure of the English language; how words are 
formed from smaller units and other words, including the origin and function of inflections and 
derivations.   
 
ENG 2203   การฟงและพูด 3           3(3-0-6) 
                     Listening and Speaking 3  
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 1202 การฟงและพูด 2 
 ฝกฟง พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น  ใหขอมูล โดยเนนวาทการและสัมพันธสารท่ีมี
คําศัพทและโครงสรางภาษาในระดับท่ีสูงข้ึน  การฟงคําบรรยาย  การนําเสนองาน  การอภิปราย 
และการโตวาที 

         To practise the different styles of speech, including authentic spoken discourse at 
an advanced structural and lexical level. Listening to lectures, oral presentations, discussions and 
debates. 
 
ENG 2302   วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 
                       Literature for Children  
 ศึกษาและตีความวรรณคดีสําหรับเด็ก เชน ตํานานพ้ืนบาน เทพนิยาย ปริศนาคําทาย 
เพลงกลอมเด็ก กลอนดอกสรอย และนิทานสําหรับเด็ก รวมท้ังศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญของ
วรรณคดีสําหรับเด็กท้ังดั้งเดิมและรวมสมัย          
 To study and interpret the literature for children including folklore, fairy tales, 
riddles, lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and stories.  A study of major elements of 
classical and contemporary children’s literature.   
 
ENG 2511   การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6)                                   
                     Business English Translation 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแปลเนื้อความธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิคส โดยเนนขอมูลสนับสนุนการขาย 
ขอมูลเกี่ยวของทางธุรกิจและจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ 



        To study the translation of English business texts into Thai and Thai into English. 
Texts include printed and online promotional materials as well as various types of business 
correspondence and transactions. 
 
ENG 2513    ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1  3(3-0-6) 
                     English for Tourism 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพทและถอยคําภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว โดยเนนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับสถานท่ีและวัฒนธรรมภายในประเทศและตางประเทศ  
                     To study an overview of English for Tourism Industry, nationwide and within their 
own communities as well as internationally, with an emphasis on the use of vocabulary and 
expressions needed in the tourism industry. 
          
ENG 2514   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2        3(3-0-6) 
                     English for Tourism 2  
                     รายวิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวิชา  

ENG 2513 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 1 
 ศึกษาคําศัพทและถอยคําในภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณท่ีหลากหลายใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว เชน ท่ีพัก ตารางเวลาการทองเท่ียว การอธิบายสถานท่ีทองเท่ียว 
 To study language skills with vocabulary and expressions used in different aspects 
of tourism, e.g. reserving accommodation, creating itinerary schedules and giving information 
about tourist attractions.  
 
ENG 2515    ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1     3(3-0-6) 
                     English for Hotel 1 
 ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในขอมูลดานการโรงแรมเบ้ืองตน
ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารและใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เชน แผนกตอนรับ 
แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแมบาน นอกจากนีย้ังมีการแสดงบทบาท
สมมุติในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางพนักงานและแขกท่ีมาพักท่ีโรงแรมในแผนก
ตาง ๆ 



       To study generalities on hotel, vocabulary and expressions required in the hotel 
business such as front office, food and beverages, restaurant and housekeeping.  Communication 
with hotel guests and other English-speaking staff members in real-life situations. 
 
ENG 2516    ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2            3(3-0-6) 
                     English for Hotel 2 
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 2519 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
 ศึกษาคําศัพทและถอยคําภาษาอังกฤษท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เชน 
การจองท่ีพัก การจองต๋ัว การลงทะเบียนเขาและออกจากท่ีพัก การรับคําส่ัง การรับเร่ืองรองทุกข 
และการออกใบเสร็จ เปนตน  
 To study language skills with vocabulary and expressions used in various hotel 
situations, e.g. making room and ticket reservations, checking in / out, taking orders, dealing with 
complaints and issuing bill payment. 
 
ENG 2517   ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและสํานักงาน    3(3-0-6) 
                     English for Secretary and Office Management  

 ศึกษาและฝกภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีใชในงานเลขานุการและงานสํานักงานท่ัวไป 
รวมท้ังฝกทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน 

             To study and practise with texts representing both spoken and written language 
related to general office work. The course is ‘multi-skill’ and emphasizes, in particular, 
comprehension in reporting, both orally and in writing. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENG 3108  วากยสัมพันธอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
                    English Syntax 2  
                    วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 2107 วากยสัมพันธอังกฤษ 1 
       ศึกษาองคประกอบของภาษาอังกฤษอยางเปนลําดับ   ศึกษาประโยคและสวนประกอบ
ภายในประโยค ไดแก อนุประโยคหลักและรอง โดยแยกแยะตามหนาท่ี และรูปแบบประโยค  
ลักษณะเดนของประโยคตางๆ ไดแก ประโยคบอกเลา  ประโยคคําถาม  ประโยคคําส่ัง และ
ประโยคอุทาน  การเรียงลําดับคําภายในประโยค  อนุประโยคยอย ท่ีถูกวิเคราะหเพื่อแยก
องคประกอบของประโยค 
       To study the English language as elements in sequence.  Study of the sentence and its 
constituent parts including dependent and independent clauses identified by function (noun, 
adverbial, etc.) and sentence patterns.  Features of declarative, interrogative, imperative and 
exclamatory sentences.  Word order in sentences, clause embedding and introduction to 
transformational grammar.   
 
ENG 3109  การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3(3-0-6) 
                    Contrastive Analysis 
 วิเคราะหความตางและเปรียบเทียบระบบเสียง  ระบบคําและระบบไวยากรณ
ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเนนการวิเคราะหการแทรกแซงทางภาษาและการใชภาษา 
 To analyze, compare and contrast English and Thai phonology, morphology and 
syntax, with an emphasis on linguistics and their usages. 
 
ENG3204   การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน    3(3-0-6) 
                    Public Speaking in English  
 ศึกษาบทพดู การสงสาร ลักษณะของวาทการ การเรียบเรียงและการพัฒนาเนื้อความ 
โครงสรางทางไวยากรณ การเปรียบเทียบเปรียบเปรย การใชเสียง จังหวะ การหยดุเวนวรรค รวมถึง
การฝกเขียนบทพูด การฝกพดูในช้ันเรียนและการโตวาที 
 
 
 



       To study the scripts of discourses, and how the message is presented.  Discourse 
features, including organization of content and its development: syntactic features, metaphor, 
voice projection, tempo, pitch variation, use of pause, etc.  Writing of scripts for given situations, 
and presentation such as speeches and debates. 
 
ENG 3220    การแปล 2                 3(3-0-6) 
                     Translation 2  
                     วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนรายวชิา 

ENG 3219 การแปล 1 
 ศึกษาความหมายของคําศัพทจากบริบทและกลวิธีในการถายทอดขอความสูอีกภาษา
หนึ่งจากส่ือส่ิงพิมพและบทความหนังสือพิมพท่ีมีความซับซอนท้ังทางดานคําศัพทและบริบททาง
วัฒนธรรม 
                      To study the  linguistic and cross-cultural complexities in literary texts and 
newspaper articles.  Inferring word-meanings from contexts and analyzing approaches in 
rendering a text into another language. 
 
ENG 3308   วรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) 
                     English Literature  
 ศึกษาวรรณคดีอังกฤษจากยุคอลิซาเบ็ธถึงยุคใหม โดยเช่ือมโยงอิทธิพลของวรรณคดี
ในแตละยุคท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จทางวรรณกรรม             
 To survey English literature from the Elizabethan Period to the Modern Period, 
relating  the influences of each period to its literary achievements. 
 
ENG 3402   ภาษาอังกฤษสําหรับไทยศึกษา 3(3-0-6) 
                      English for Thai Cultural Studies           
 ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการอาน ศึกษาคนควา และการนําเสนอขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับไทยศึกษา เชน วัฒนธรรมไทย ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษา
และวรรณกรรม จารีตประเพณี คานยิม ความเช่ือ และวิถีชีวิต โดยใชการจดบันทึก การรายงาน การ
วิจัยและการแปล 



        To study the use of English in reading, studying and presenting information in the 
areas related to Thai studies: Thai culture, geography, history, religion, arts, music, language and 
literature, customs and traditions, values and beliefs, ways of life etc. Note-taking, reporting, 
research and translation are included. 
 
ENG 3510   ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน   3(3-0-6) 
                     Mass Media English 

 ศึกษาเกี่ยวกับส่ือมวลชนไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับโฆษณา กําหนด 
การเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร เปนตน  โดยการเนนลักษณะโครงสรางภาษา
และคําศัพท ภาษาท่ีใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว โฆษณา
เชิงธุรกิจและโฆษณายอย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน เพื่อการตีความหมายและอภิปราย
ความหมาย 

             To study the principle media such as newspapers and magazines, brochures, 
itineraries, advertisements in newspapers and magazines. Particular attention to syntactic and 
lexical features, using headline, promotional literature, articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements as well as transcripts of taped radio and television 
for interpretative reading and discussion.  

 
ENG 3518  ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร 3(3-0-6) 
                    English for Restaurant 

      ศึกษาหลักการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนส่ือในการส่ือสารของภาษาอังกฤษ
สําหรับภัตตาคารโดยมุงเนนพัฒนาทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีเกี่ยวกับ สวน
บริการ ในภัตตาคาร ศึกษาคําศัพทท่ีเกี่ยวกับสวนผลิต และ สวนบริการ ในภาษาอังกฤษสําหรับ
ภัตตาคาร ศึกษาคําศัพทเฉพาะ และบทสนทนาข้ันพื้นฐานเพ่ือใชในการส่ือสาร เขาใจความหมาย
หลักการนําไปใชถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 
                     To study the English expressions and lexical items related to restaurant business 
and food and beverages for communication with restaurant guests.  Real-life situations, in which 
employees are likely to come into contact with customers, such as explaining menus, reserving 
tables, dealing with complaints, as well as using purely linguistic dimensions, i.e. with visitors 
who are dissatisfied, or otherwise concerned are also included. 



ENG 3519    ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด     3(3-0-6) 
                     English for Marketing  
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการทั่วไปทางการตลาดและวิธีปฏิบัติ หัวขอท่ี
ศึกษา ไดแก การตลาด สวนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด) การตลาดระดับนานาชาติ และเหตุการณปจจบัุนทางการตลาด  

         To study the basic marketing terminology and expressions, key concepts in the 
area of marketing. Topics include marketing,  marketing mix (products, price, place and 
promotion), international marketing and current issues in the area of marketing. 

 
ENG 3520   ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 3(3-0-6)    
                     English for Banking and Finance 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการสําคัญและวิธีปฏิบัติท่ีใชในดานการธนาคาร
และการเงิน โดยเนนทักษะการพูดและการอาน หัวขอท่ีศึกษาไดแก ประเภทของธนาคาร บริการ
ของธนาคาร บริการธนาคารผานระบบอินเตอรเนต คําศัพทเกี่ยวกับเงิน การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ หนี้และเครดิต และการลงทุน (หุน พันธบัตร ฯลฯ)  
        To study the terminology and expressions, key concepts and practices in the area 
of banking and finance with the practice in both speaking and reading skills. Topics include types 
of bank, banking services, internet banking, terms for money, foreign exchange, loans and credit, 
and investments (stocks, bonds, etc.) 
 
ENG 3521    ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ     3(3-0-6) 
                     English for Public Relations 
 ศึกษาหลักการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนส่ือในการส่ือสารของภาษาอังกฤษ
สําหรับประชาสัมพันธโดยมุงเนนพัฒนาทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีเกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ  ศึกษาคําศัพทเฉพาะ และการเขียนข้ันพื้นฐานเพื่อใชในการส่ือสาร เขาใจ
ความหมายหลักการนําไปใชใหถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 
 
 
 
 



                     To study the special forms of English used in presenting a product or service to the 
public: press release material, promotional material, and the various ways each of these text types 
presents its message. The course involves integrated skill exercises in lexical selection, reading 
and preparing samples of written text, and special study of features of headings, headlines, 
slogans and set phrases. 
 
ENG 4111   ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา         3(3-0-6) 
                     Psycholinguistics 

       ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางภาษาและกระบวนการทางจิตวิทยาท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาแมและภาษาท่ีสอง  การผลิตเสียงพูดและความเขาใจ  ผลกระทบจาก
ขอจํากัดทางจิตวิทยาท่ีมีตอการใชภาษา เปนตน 
                     To study the correlation between linguistic behavior and the psychological process 
in regard to first and second language acquisition, speech production and comprehension, the 
effects of psychological constraints on language use, and so on. 
 
ENG 4112   ภาษาศาสตรเชิงสังคม   3(3-0-6)  
                     Sociolinguistics 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม ในเร่ืองของภาษามาตรฐานและภาษาไม
มาตรฐาน  ความหลากหลายทางสังคม  ภาวะหลายภาษา  ภาวะสองภาษา  ภาษาสองระดับ  ระดับ
ความเปนทางการของภาษา และทัศนคติทางสังคมท่ีมีตอภาษา เปนตน 
 To study the relationship between language and society in such matters as standard 
and nonstandard forms of language, social/regional varieties, multilingualism, bilingualism, 
diglossia, register, social attitude toward language, and so on. 
 
ENG 4113  ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 
                    Applied Linguistics 
 ศึกษาการประยุกตหลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตรกับศาสตรอ่ืน  โดยเนนการ
นําไปใชกับการเรียนการสอนเปนพิเศษ 
 To study the application of principles and theory of linguistics to other sciences 
with a special emphasis on its use in teaching and learning. 



ENG 4306   วรรณคดีอเมริกัน          3(3-0-6)                                   
 American Literature  
 ศึกษาวรรณคดีอเมริกันต้ังแตยุคอาณานิคมจนถึงยุคใหม โดยเช่ือมโยงอิทธิพลของ
วรรณคดีในแตละยุคท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จทางวรรณกรรม  
 To survey American literature from its beginnings with the Colonial Age to the 
Modern Period, relating the influences of each period to its literary achievements.   
 
ENG 4310   การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน                                                    3(3-0-6)                                    
                     Introduction to English and American Drama  
 ศึกษาบทละครอังกฤษและอเมริกันคัดสรรโดยเนนศตวรรษท่ี 20  
 To study the selected English and American plays, with special emphasis on 
literary works in the 20th century.  
 
ENG 4312   วรรณกรรมเอเชีย   3(3-0-6)                                   
                    Selected Asian Literary Works  
 ศึกษาวรรณกรรมเพ่ือความซาบซ้ึงและเขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสังคมซ่ึง
สะทอนผานนวนิยาย เร่ืองส้ัน ความเรียง บทกลอน บทละคร และงานของนักเขียนชาวเอเชีย  
 To study the literary works with a combination of literary appreciation and 
understanding of socio-cultural background applied to novels, short stories, essays, poems, plays 
and the works by Asian writers.  
 
ENG 4313   วรรณกรรมรวมสมัย      3(3-0-6)                                   
                     Contemporary Literature 
 ศึกษางานวรรณกรรมรวมสมัยท่ีทําใหเกิดพลังทางปญญา เพื่อสรางความเขาใจใน
ภูมิหลังดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงแสดงผานงานวรรณกรรม โดยใชทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ 
 To study the distinguished contemporary literary works with intellectual force for 
understanding socio-cultural background portrayed through those works by using literary 
criticism theories. 
 
 



ENG 4523  ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก  3(3-0-6) 
                    English for Tourist Guides 
 ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา หลักการทั่วไปสําหรับมัคคุเทศก  โดยใชเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  

       To study the terminology, expressions and key concepts in the area of being tourist 
guides by using tourism related topics in the northern region of Thailand. 
 
ENG 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษ 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in English 
 การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองในสถานประกอบการของรัฐหรือ
ของเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีการใชภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียนในการติดตอกับ 
ผูท่ีพูดภาษาไทยไมได 
 A simulated practice in using English in either government or private sectors 
where English is used whether in a written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
 
 ENG 4801  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 6(560) 
 Field  Experience in English 
 วิชาบังคับกอน  :   ตองสอบผานรายวิชา   

ENG 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  
 การฝกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงในสถานประกอบการของรัฐหรือของ
เอกชนท่ีมีการใชภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียนในการติดตอกับผูท่ีพูดภาษาไทยไมได 
 An actual practice in using English in either government or private sectors where 
English is used whether in a written or spoken form when communicating with non-Thai 
speakers. 
 
 
 
 
 



COOP3801   การเตรียมสหกิจศึกษา         1(0-3-2) 
                       Cooperative  Education  Preparation 
                    การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดย
ใหมีองคความรูในเร่ือง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งาน
ธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมี
ความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน    การเขียนรายงาน
โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   
 
COOP4801    สหกิจศึกษา                 6(560) 
                       Cooperative  Education  
                   วิชาบังคับกอน  :   ตองสอบผานรายวิชา   

COOP 3801  การเตรียมสหกิจศึกษา    
                   การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช
บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน   การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของ
พนักงานพ่ีเล้ียง  อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  และเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ
การศึกษา 
 


