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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(English)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(English)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		132		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
               หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                            จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

					 	 2.1	 วิชาแกน		 ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต

					 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน

								 	 	 2.2.1	 กลุ่มทักษะภาษา	 ไม่น้อยกว่า	 27	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.2	 กลุ่มภาษาศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.3	 กลุ่มวรรณคดี	 ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต

								 	 	 2.2.4	 กลุ่มการแปล	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต

					 	 2.3.		วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 21	 หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

               รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

	 0105	103			โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Structure	and	Usage

	 0105	104			เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Reading	Techniques

	 0105	105			การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)

	 	 English	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Communication

	 0105	108			การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Paragraph	Writing	

	 0105	203		 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 Social	and	Cultural	Backgrounds	of	English		 	

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต

	 	 	 โดยให้นิสิตเรียนทุกกลุ่มวิชา

   2.2.1 กลุ่มทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

	 0105	109	 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการน�าเสนอ

	 	 English	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Presentation		

	 0105	204		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 English	Analytical	Reading	and	Writing

	 0105	206		 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

	 	 English	Listening	and	Speaking	

	 	 for	Academic	Report

	 0105	207	 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Composition

	 0105	302			การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)

	 	 English	Report	and	Discussion

	 0105	305		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	 3(3-0-6)

	 	 English	Critical	Reading	and	Writing	

	 0105	306		 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

	 	 English	Expository	and	Argumentative	

	 	 Composition	

	 0105	401		 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	 3(3-0-6)

	 	 English	Academic	Reading	and	Writing

	 *0105	402		โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ	 3(0-6-6)

	 	 English	Research	Project

   2.2.2 กลุ่มภาษาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

	 0105	106		 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ		 3(3-0-6)	

	 	 English	Syntactic	Analysis	

	 0105	107			สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Phonetics	

	 0105	201	 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น		 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	English	Linguistics		

	 0105	209		สรวิทยาภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Phonology

   2.2.3 กลุ่มวรรณคด ี ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 0105	202	 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น	 	

	 	 Introduction	to	Literary	Reading

	 0105	303		 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Prose

	 0105	304		 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Poetry

	 0105	403		 บทละครภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 English	Drama

   2.2.4 กลุ่มการแปล ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

	 0105	301		 การแปลขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Translation	

	 0105	309	 การแปลไทย-อังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 Thai	to	English	Translation	

	 0105	406		 การแปลล่ามแบบพูดตาม	 3(3-0-6)

	 	 Consecutive	Translation	

  2.3 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

	 	 	 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

   กลุ่มทักษะและภาษาศาสตร์

	 0105	308		 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ		 3(3-0-6)

	 	 English	Syntax	

	 0105	319		 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 English	Public	Speaking	

	 0105	405		 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	 3(3-0-6)

	 	 English	Critical	Review

	 0105	419		 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 A	Study	in	Selected	Topic	in	English	

	 	 Linguistics
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   กลุ่มวรรณคดี

	 0105	315		 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 English	Literature	for	Children	

	 	 and	Young	Adults	

	 0105	408		 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย	 3(3-0-6)

	 	 Contemporary	Literature	in	English	

	 0105	409		 วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Literary	Criticism

	 0105	410		 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 British	Short	Stories	and	Novels

	 0105	411		 เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน	 3(3-0-6)

	 	 American	Short	Stories	and	Novels

	 0105	412		 บทละครอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 British	Drama

	 0105	413		 บทละครอเมริกัน	 3(3-0-6)

	 	 American	Drama

	 0105	414		 บทกวีนิพนธ์อังกฤษคัดสรร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	British	Poetry

	 0105	415			บทกวีนิพนธ์อเมริกันคัดสรร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	American	Poetry

	 0105	416		 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางวรรณกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษ

	 	 A	Study	in	Selected	Topic	in	English	Literature

   กลุ่มการแปลและภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

	 0105	310			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	Communication

	 0105	311		 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	Management

	 0105	312		 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		 3(2-2-5)

	 	 English	for	Tourism	Industry	

	 0105	313		 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม			 3(2-2-5)

	 	 English	for	Hotel	Industry			

	 0105	417		 ภาษาอังกฤษส�าหรับการหนังสือพิมพ์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Journalism

	 0105	418		 การแปลเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Translation

	 0105	420			การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาต่างประเทศ

	 	 Teaching	English	as	a	Foreign	Language

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามอย่างน้อย		6		หน่วยกิต		ซึ่งวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะ

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 	 *	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	คะแนนที่ผ่าน		คิดเป็น

ร้อยละ	60
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ

English	Structure	and	Usage

3(3-0-6)

0105	104 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ

English	Reading	Techniques

3(3-0-6)

0105	105 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English	Listening	and	Speaking	for	Communication

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	106 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ	

English	Syntactic	Analysis	

3(3-0-6)

0105107 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	

English	Phonetics

3(3-0-6)

0105108 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

English	Paragraph	Writing	

3(3-0-6)

0105	109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนองาน

English	Listening	and	Speaking	for	Presentation

3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	

Introduction	to	English	Linguistics

3(3-0-6)

0105	203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

Social	and	Cultural	Backgrounds	of	English	

3(3-0-6)

0105	206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

English	Listening	and	Speaking	for	Academic	Report	

3(2-2-5)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	202 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Literary	Reading	

3(3-0-6)

0105	204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

English	Analytical	Reading	and	Writing	

3(3-0-6)

0105	207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

English	Composition

3(3-0-6)

0105	209 สรวิทยาภาษาอังกฤษ

English	Phonology

3(3-0-6)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	301 การแปลขั้นพื้นฐาน

Basic	Translation

3(3-0-6)

0105	303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

English	Prose

3(3-0-6)

0105	302 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

English	Report	and	Discussion

3(2-2-5)

0105	305	 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์	

English	Critical	Reading	and	Writing	

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	304 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

English	Poetry

3(3-0-6)

0105	306 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง	

English	Expository	and	Argumentative	Composition	

3(3-0-6)

0105	309 การแปลไทย-อังกฤษ

Thai	to	English	Translation	

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	401 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English	Academic	Reading	and	Writing	

3(3-0-6)

0105	403 บทละครภาษาอังกฤษ

English	Drama

3(3-0-6)

0105	406 การแปลล่ามแบบพูดตาม	

Consecutive	Translation

3	(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105	402 โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ

English	Research	Project

3	(0-6-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		(ฉบับปรับปรุง		พ.ศ.		2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 0105 103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure and Usage

	 	 โครงสร้างประโยคพืน้ฐานในภาษาองักฤษ		ประโยคค�าถาม

และประโยคปฏเิสธ		รปูแบบค�ากรยิาตามกาลและวาจก		ประโยคความซ้อน

และประโยคความรวม	 ค�าสันธานและการเชื่อมประโยค	 การฝึกเขียน

ประโยคแบบต่าง	ๆ 	โดยใช้ค�าเชื่อมโยงและเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่าง

ถูกต้อง

	 	 Basic	sentence	structures	in	English;	interrogative	

and	negative	statements;	verb	 forms	 in	 relation	 to	 tense	and	

voice;	 complex	 and	 compound	 sentences;	 conjunctions	 and	

sentence	combination;	practice	in	writing	sentences	with	correct	

use	of	conjunctions	and	punctuation

 0105 104 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Reading Techniques

	 	 หลักการอ่านเบื้องต้น	 	 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเก็บ

ใจความ	 โครงสร้างอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ	 	การสรุปใจความ

หลักและหารายละเอียดในอนุเฉท	 	 การวิเคราะห์ความหมายของค�าศัพท์

จากโครงสร้างค�าและบริบทในประโยค

	 	 Basic	principles	 of	 reading;	 practice	 in	 reading	

English	passages	for	literal	comprehension;	paragraph	and	essay	

components;	identifying	main	ideas	and	details	in	paragraphs;	

analysis	 of	 meaning	 of	 English	 words	 based	 on	 their	 

morphological	structures	and	context	clues

 0105 105 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English Listening and Speaking 

  for Communication

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เบื้องต้น	 	 การฝึกฟังข ้อความสั้นๆ	 และการสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยใช้ศัพท์	 	 โครงสร้างภาษาที่เน้นการออกเสียง

และท�านองเสียงระดับประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม

	 	 English	 listening	 and	 speaking	 skills	 for	 basic	

communication;	 practice	 in	 listening	 to	 short	messages	 and	

conversing	 in	 various	 situations	with	 correct	 and	 suitable	 

vocabulary,	structure,	pronunciation	and	intonation

 0105 108 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Paragraph Writing 

	 	 องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้าแบบต่าง	ๆ	

อาท	ิการเขียนเล่าเรือ่ง	การเขียนอรรถาธบิาย	และการเขียนเชงิเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนและความต่าง	การรวบรวม	จัดระบบความคิดหรือข้อมูลและ

เรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดเป็นข้อเขียนในระดับย่อหน้า		

	 	 Paragraph	components	and	patterns	of	paragraph	

development	 e.g.	 narration,	 description	 and	 comparison	 and	

contrast;	 generating	 and	 shaping	 ideas	 or	 information	 to	be	

presented	in	a	paragraph

 0105 203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  Social and Cultural Backgrounds of English

  แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่ส�าคัญและมี

อิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรม	 ในสังคมท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร	

	 	 Important	Western	 concepts	 and	 civilization	 

influential	 to	 literary	works	 and	cultures	 in	English	 speaking	

societies

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

 0105 109 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการน�าเสนอ

  English Listening and Speaking 

  for Presentation  

	 	 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ	 ในสถานการณ์ท่ี

ซับซ้อนขึ้น		การฝึกฟังและน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล	สถานที	่

เหตุการณ์ข่าวสาร	 และกระบวนการต่าง	 ๆ	 โดยเน้นความคล่องแคล่ว	

ความชัดเจนในการออกเสียง	ความเหมาะสมตามบริบทการสื่อสาร	

	 	 English	 listening	 and	 speaking	 skills	 for	more	

complicated	situations;	practice	in	listening	and	presenting	of	

basic	 information	 on	 various	 individuals,	 places,	 events,	 

news,	 and	 processes,	with	 emphasis	 on	 fluency,	 clarity	 in	 

pronunciation,	 and	 appropriate	 communication	 in	 various	 

contexts

 0105 204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เชิงวิเคราะห์

  English Analytical Reading and Writing

	 	 การฝึกอ่านข้อความแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจความหมาย

ทีถ่กูต้อง	การตคีวามจากเจตนารมณ์และเจตคตขิองผูเ้ขยีน		การจดบนัทกึ	

การถ่ายความ	สรุปประเด็นจากข้อความที่อ่าน
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	 	 Practice	in	reading	various	types	of	passages	for	

correct	comprehension;	interpretation	of	the	author’s	intent	and	

attitude;	note	taking,	paraphrasing	and	summarizing	passage	

read

 0105 206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

  English Listening and Speaking 

  for Academic Report

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 109 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

 Prerequisite : 0105 109 English Listening 

and Speaking for  

Presentation

	 	 การฝึกฟังและสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ทีซ่บัซ้อน

และการสื่อสารระดับสูง	 	การวิเคราะห์	 ให้เหตุผล	และอภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง	ๆ	 โดยเน้นความคล่องแคล่ว	 รวมท้ังการใช้

ลีลาและส�านวนที่เหมาะสม	เพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ		

	 	 Practice	 in	 listening	 and	 speaking	 in	 complex	

situations	and	advanced	communication;	practice	in	analyzing,	

reasoning,	 and	 discussing	 various	 issues	 and	 events,	 

with	emphasis	on	fluency	as	well	as	suitable	use	of	styles	and	

idiomatic	expressions	for	academic	purposes

 0105 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Composition

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 103  โครงสร้างและการใช้

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103  English Structure 

and Usage

	 	 หลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ	 	 การฝึกเขียน 

เรียงความแบบเล่าเรื่องและพรรณนา	การเปรียบเหมือนและเปรียบต่าง	

เทคนคิการเชือ่มโยงความคดิระหว่างอนเุฉท		การใช้วล	ีกรยิาวเิศษณ์เชือ่ม

ความระหว่างประโยค

	 	 Principles	 of	English	 essay	writing;	 practice	 in	

writing	 narrative,	 descriptive	 and	 comparison	 and	 contrast	 

essays;	 transitional	 phrases	 and	 techniques	 to	 link	 ideas	 

between	sentences	and	paragraphs

 0105 302 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  English Report and Discussion

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 105 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 Prerequisite : 0105 105  English Listening 

and Speaking for Communi-

cation

	 	 หลกัการและกลวธิใีนการรายงานและการอภปิราย	การฝึก

รายงานด้วยวาจาและอภิปราย	 การฝึกน�าเสนอความเห็นเชิงวิพากษ์และ

อภิปรายในหัวข้อต่าง	ๆ	เช่น	ประเด็นทางสังคม	

	 	 Principles	of	and	strategies	in	giving	an	oral	report	

and	discussion;	 practice	 in	 presenting	 critical	 opinions	 and	

discussion	on	various	topics	such	as	social	issues

 0105 305 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)

  English Critical Reading and Writing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 104  เทคนิคการอ่านภาษา

อังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 104 English Reading 

Techniques

	 	 หลักการอ่านเชิงวิจารณ์	 	 การฝึกอ่านและเขียนตอบโต ้

เรื่องราว	สารคดี	หรือบทความภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ	โดยเน้น

การวิเคราะห์และวิจารณ์ความคิด	ตลอดจนกลวิธีการเขียนของผู้เขียน

	 	 Principles	of	critical	reading;	practice	in	reading	

and	writing	 response	 to	 stories,	 documentaries,	 or	 articles	 

written	in	English,	with	emphasis	on	analyzing	and	criticizing	

the	author’s	ideas	and	writing	strategies

 0105 306 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  แบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

  English Expository and Argumentative 

  Composition 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

	 	 หลกัการเขยีนและรปูแบบเรยีงความแบบอรรถาธบิายและ

แบบโต้แย้ง		การฝึกเขียนเรียงความประเภทดังกล่าวเพื่อน�าเสนอแนวคิด

และรายละเอียด	และการเขียนเรียงความแบบโต้แย้งเชิงวิพากษ	์

	 	 Pr inciples	 and	 forms	 of 	 expository	 and	 

argumentative	 compositions;	 practice	 in	writing	 expository	

essays	to	present	ideas	and	details,	and	argumentative	essays	

to	critically	present	arguments	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

58

 0105 401 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

  English Academic Reading and Writing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 204 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

 Prerequisite : 0105 204 English Analytical 

Reading and Writing

	 	 รูปแบบต่าง	ๆ	ของงานเขียนเชิงวิชาการ	ค�าศัพท์ที่ปรากฏ

บ่อยในการเขียนวชิาการ	การใช้วล	ีในการเขยีน	การถอดความและการสรุป

ความ	การอ้างองิการท�าบรรณานกุรม	การวเิคราะห์และสงัเคราะห์	การสร้าง

สัมพันธภาพในงานเขียน	การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ	

	 	 Genres	of	academic	writing;	academic	word	list;	

building	and	using	phrases	in	academic	writing;	paraphrasing	

and	summarizing;	referencing	and	bibliography;	analyzing	and	

synthesizing	 information;	 developing	 coherence;	 presenting	

academic	arguments	

 0105 402  โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ 3(0-6-6)

  English Research Project

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 206 การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิง

วิชาการและ 0105 207 การเขยีน

เรียงความภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 206 English Listening 

and Speaking for Academic 

Report and 0105 207 English 

Composition

	 	 การจดัท�าโครงงานภาษาองักฤษทีแ่สดงศกัยภาพในการใช้

ภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมกีารเสนอเค้าโครงแสดงจดุมุง่หมาย	

ขั้นตอนการปฏิบัติ	และน�าเสนอผลงานโดยวาจาและรายงานการวิจัย

	 	 Implementation	of	a	project	 to	ensure	students’	

potentials	 to	 effectively	 utilize	 their	 English	 skills,	 with	 

submission	of	a	proposal	indicating	objectives	and	procedures	

prior	to	an	oral	presentation	and	research	report

   2.2.2 กลุ่มภาษาศาสตร์

 0105 106 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Syntactic Analysis

	 	 การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์และข้อผิดพลาดใน

การใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ	สาเหตุและหัวข้อของข้อผิดพลาดในการใช้

โครงสร้างประโยค	ตามแนวทางภาษาศาสตร์	

	 	 Analysis	of	English	syntactic	structure	and	errors	

in	using	English	sentences;	causes	and	categories	of	structural	

errors	in	linguistic	perspective	

 0105 107  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonetics

	 	 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ	กระบวนการผลิตเสียงพยัญชนะ

และสระภาษาอังกฤษ	สัทอักษรและการถ่ายเสียง	 ในระดับค�า	 วลีและ

ประโยค	องค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ	อาท	ิการเชื่อมเสียง	

การลงเสียงหนักเบา	ท�านองเสียง	และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

	 	 English	sound	system,	production	of	consonantal	

and	vowel	sounds;	phonetic	symbols	for	transcription	of	English	

words,	phrases	and	sentences;	components	of	spoken	English	

including	 linking	 and	 blending,	 stress	 and	 intonation;	 and 

pronunciation	practice	

 0105 201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to English Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะห์โครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

	 	 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 ภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 หลักการเบื้องต้นของสัทศาสตร	์ 

สรวิทยา	ระบบค�า	วากยสัมพันธ์	วัจนปฏิบัติศาสตร	์อรรถศาสตร์	ปริเฉท	

และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล	

	 	 An	 introduction	 to	 the	 history	 of	 the	 English	 

language;	an	introduction	to	linguistics	and	English	linguistics;	

fundamental	concepts	in	phonetics	and	phonology,	morphology,	

syntax,	discourse,	semantics,	pragmatics,	and	global	English

 0105 209 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 107  สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 

 Prerequisite : 0105 107 English Phonetics

	 	 หน่วยพื้นฐานของเสียงในภาษาอังกฤษ	 ลักษณะบ่งความ

ต่าง	การเรียงล�าดับของหน่วยเสียง	ความเปลี่ยนแปลงของการออกเสียง

สระ	การเน้นเสยีงและลดเสยีงสระในภาษาพดูท่ีต่อเนือ่ง	และกระบวนการ

ทางสัทวิทยาในภาษาอังกฤษ	

	 	 nglish	phonemics;	distinctive	features;	phonemes	

in	sequence;	sound	change;	variations	in	pronunciation,	vowel	

reduction;	 strong	 and	weak	 forms	 in	 connected	 speech	 and	

phonological	process	in	English		
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   2.2.3 กลุ่มวรรณคดี

 0105 202 การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Reading

	 	 นิยามของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ	 องค์ประกอบทาง

บันเทิงคดี	 และวรรณศิลป์	 และประเภทของงานวรรณกรรมท่ีส�าคัญ	 

การอ่านตัวอย่างงานวรรณกรรมที่โดดเด่น	

	 	 Definition	 of	 English	 literature,	 fictional	 and	 

poetic	 elements	 and	 genres	 of	 literary	works,	 reading	 of	 

distinctive	literary	samples

 0105 303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Prose

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 งานเขยีนประเภทร้อยแก้วโดยนกัประพนัธ์ชาวองักฤษและ

อเมริกัน	 กลวิธีในการประพันธ์และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความ

หมาย	แก่นเรื่อง	 และถ่ายทอดอารมณ์	 	 การตีความและประเมินค่างาน 

ร้อยแก้วที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 British	and	American	prose,	composing	strategies	

and	 language	 styles	used	 in	 conveying	meaning,	 theme	and	

mood;	practice	 in	 interpreting	and	evaluating	 selected	prose	

with	reference	to	suitable	criteria

 0105 304 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองโดยกวีนิพนธ์อังกฤษและ

อเมริกัน	 	กลวิธีในการประพันธ์	 และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความ

หมาย	แก่นเรื่อง	 และถ่ายทอดอารมณ์	 	 การตีความและประเมินค่างาน 

ร้อยกรองที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 British	and	American	poetry,	composing	strategies	

and	 language	 styles	used	 in	 conveying	meaning,	 theme	and	

mood;	practice	in	interpreting	and	evaluating	selected	poetry	

with	reference	to	suitable	criteria

 0105 403 บทละครภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 ประวัติและพัฒนาการของการละคร	 	 การละครและบท

ละครตะวันตก	 	 การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครภาษาอังกฤษอย่างมี 

หลักเกณฑ	์	การฝึกเขียนบทละครและการจัดการแสดงละคร

	 	 History	and	development	of	drama;	Western	drama	

and	plays;	analysis	and	criticism	of	plays	written	in	English	with	

appropriate	criteria;	practice	in	writing	plays	and	organizing	a	

drama	performance

   2.2.4 กลุ่มการแปล

 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Translation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 103 โครงสร้างและการใช้

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103 English Structure 

and Usage

	 	 หลกัและกลวธิขีัน้พืน้ฐานในการแปล		การฝึกแปลข้อความ

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	

การวเิคราะห์ความแตกต่างทางโครงสร้างระว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ		

การตีความหมายของค�าศัพท์ให้ตรงบริบท	 โดยเฉพาะค�าศัพท์ที่มีหลาย

ความหมาย

	 	 Basic	translation	principles	and	strategies;	practice	

in	translating	written	materials	from	English	into	Thai	and	from	

Thai	into	English;	analysis	of	differences	in	structures	between	

Thai	and	English;	interpretation	of	words	based	on	their	contexts,	

particularly	those	with	various	denotations	

 0105 309 การแปลไทย-อังกฤษ 3(3-0-6)

  Thai to English Translation 

	 	 การแปลเอกสารประเภทสารคด	ีและบันเทิงคดี	จากภาษา

ไทยเป็นอังกฤษ	 โดยเน้นการใช้ลีลาและส�านวนภาษาที่ถูกต้องและ 

เหมาะสม

	 	 Practice	in	translation	of	fictions	and	non-fictions	

from	Thai	into	English,	with	emphasis	on	using	accurate	and	

suitable	idiomatic	expressions	and	language	styles
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 0105 406  การแปลล่ามแบบพูดตาม 3(3-0-6)

  Consecutive Translation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

	 	 หลักการแปลล่ามแบบพูดตามเพื่อพัฒนาทักษะการแปล

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	อาทิ		การสัมภาษณ์สด		การรายงานข่าว		การน�าเสนอ

งาน	การเล่าเรือ่ง	การบรรยาย	ปาฐกถา		และการประชมุ		ทัง้จากภาษาองักฤษ

เป็นภาษาไทย	และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

	 	 Principles	 of	 consecutive	 translation;	 practice	 

in	 interpreting	 consecutively	 in	 various	 situations,	 e.g.	 live	 

interviews,	news	reports,	presentations,	storytellings,	lectures,	

speeches,	and	meetings	from	English	into	Thai,	and	vice	versa

  2.3 วิชาเลือก 

   กลุ่มทักษะและภาษาศาสตร์

 0105 308 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Syntax 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะห์โครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

	 	 หลักในการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางไวยากรณ์		

การวิเคราะห์ระบบวากยสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร	์	

โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างค�าในโครงสร้างวลีและโครงสร้างประโยค		

	 	 Principles	of	syntactic	study	and	analysis;	analysis	

of	English	syntactic	system	based	on	linguistic	principles,	with	

emphasis	on	 the	 relations	of	words	 in	phrasal	 and	 sentential	

structures

 0105 319 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6)

  English Public Speaking 

	 	 หลักการพูดในชุมชน	 การเตรียมข้อมูล	 การพูดโน้มน้าว	

การพูดแบบบรรยายและพรรณนา	การพูดในพิธีการต่าง	ๆ	

	 	 Principles	 of	 public	 speaking,	 information	 

preparation;	persuasive,	prescriptive	and	descriptive	speaking,	

formal	speaking	in	various	ceremonies

 0105 405  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)

  English Critical Review

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

	 	 หลักการวิจารณ์	 การเขียนวิจารณ์ข้อเขียนต่าง	ๆ	ที่เขียน

เป็นภาษาองักฤษ	โดยเฉพาะบทความ	บทภาพยนตร์		สนุทรพจน์	นวนยิาย

และเรื่องสั้น	ฯลฯ

	 	 Principles	of	making	criticism;	practice	in	writing	

criticism	 of	 various	 types	 of	materials	written	 in	 English,	 

especially	 articles,	 screenplays,	 addresses,	 novels	 and	 short	

stories,	etc.

 0105 419 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์ 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตร์ภาษา

อังกฤษเบื้องต้น  

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics

	 	 การศึกษาและวิเคราะห์ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างละเอียด

	 	 Linguistic	 study	 and	 detailed	 analysis	 of	 one	

particular	topic

 0105 315 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและวรรณกรรม 3(3-0-6)

  เยาวชนภาษาอังกฤษ

  English Literature for Children 

  and Young Adults 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 การวเิคราะห์วรรณกรรมทีโ่ดดเด่นส�าหรบัเดก็และเยาวชน	

อาท	ิเทพนิยาย	การผจญภัย	วิทยาศาสตร	์และการอ่านในประเด็นต่าง	ๆ	

เช่น	การข้ามพ้นช่วงวัย	และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

	 	 Acritical	 reading	of	prominent	 literary	works	 for	

children	and	young	adults,	 including	 fairy	 tales,	 adventures,	

science	fiction	and	reading	in	various	issues	such	as	coming	of	

age	and	changes	in	life
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 0105 408  วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย 3(3-0-6)

  Contemporary Literature in English 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 วรรณกรรมโดดเด่นที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	ตั้งแต่ป	ี 

ค.ศ.	 1945	การตีความ	ความหมาย	ลีลาการประพันธ์	 แนวคิดทางสังคม

และวัฒนธรรม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิด	ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์	

	 	 Outstanding	literary	works	written	in	English	since	

1945;	interpretation	of	meaning,	writing	styles,	social	and	cultural	

concepts	regarding	literary	criticism	

 0105 409  วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Criticism

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ	์

แนวคิดการวิพากษ์และทฤษฎีการวิจารณ์ในการอ่านวรรณกรรมที่คัดสรร	

	 	 Basic	 principles	 and	 development	 of	 literary	 

criticism;	 critical	 and	 theoretical	 approaches	 in	 reading	 

selected	works

 0105 410  เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Short Stories and Novels

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ  ์

ชาวอังกฤษ	 	 แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมในยุค 

ต่าง	ๆ	การวิจารณ์งานเขียนอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 Development	of	short	stories	and	novels	by	British	

authors;	 cultural	 concepts	 and	 social	 circumstances	 in	 each	

period;	criticism	of	literary	works	with	proper	criteria

 0105 411  เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Short Stories and Novels

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ  ์

ชาวอเมริกัน	 	 แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมในยุค 

ต่าง	ๆ	การวิจารณ์งานเขียนอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 Development	 of	 short	 stories	 and	 novels	 by	

American	authors;	cultural	concepts	and	social	circumstances	

in	each	period;	criticism	of	literary	works	with	proper	criteria

 0105 412  บทละครอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของบทละครอังกฤษ	บทละครท่ีมีคุณค่าของ

นักประพันธ์ชาวอังกฤษ	 การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครโดยใช้

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 Development	of	British	plays;	highly-valued	plays	

written	by	British	playwrights;	analysis	and	criticism	of	plays	

with	proper	criteria

 0105 413  บทละครอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 พัฒนาการของบทละครอเมริกัน	 บทละครที่มีคุณค่าของ

นักประพันธ์ชาวอเมริกันการวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครโดยใช้หลัก

เกณฑ์ที่เหมาะสม

	 	 Development	 of	American	 plays;	 highly-valued	

plays	written	by	American	playwrights;	analysis	and	criticism	

of	plays	with	proper	criteria
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 0105 414 บทกวีนิพนธ์อังกฤษคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected British Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทกวีนิพนธ ์คัดสรรของนักประพันธ ์ชาวอังกฤษ 

ในยุคต่าง	ๆ

	 	 Selected	 poetry	 by	 British	 authors	 of	 different	

periods

 0105 415  บทกวีนิพนธ์อเมริกันคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected American Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 บทกวีนิพนธ์คัดสรร	 ของนักประพันธ์ชาวอเมริกันในยุค

ต่าง	ๆ

	 	 Selected	poetry	by	American	authors	of	different	

periods

 0105 416 การศึกษาหัวข้อคัดสรรทางวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Literature

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอ่านวรรณกรรม

เบื้องต้น 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

	 	 การศึกษาและวิเคราะห์ด้านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างละเอียด

	 	 Literary	 study	 and	 detailed	 analysis	 of	 one	 

particular	topic

 0105 310 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Communication 

	 	 ศัพท์และส�านวนจ�าเป็นที่ใช ้ในการสื่อสารทางธุรกิจ	

การฝึกอ่านข้อความและโฆษณาเก่ียวกับธรุกิจ	การเขยีนประวตัส่ิวนตวัและ

จดหมายสมัครงาน	การเตรียมพร้อมส�าหรับการสอบสัมภาษณ์	 การฝึก

เขียนจดหมายตดิต่อธุรกจิ	อาท	ิจดหมายสอบถามข้อมลู	ร้องเรียน	สัง่สนิค้า	

แจ้งก�าหนดการ	ขอบคุณและขอโทษ

	 	 Essential	 vocabulary	 and	 expressions	 used	 in	

business	 communication;	 practice	 in	 reading	passages	 and	

advertisements	relating	to	business;	writing	a	resume	and	job	

application	 letters;	 preparation	 for	 an	 interview;	 practice	 in	

writing	 business	 correspondence:	 enquiry,	 complaint,	 order,	

itinerary,	appreciation	and	apologies

 0105 311 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Management

	 	 ศัพท์และส�านวนระดับสูงที่ใช้ในวงการทางธุรกิจ		การฝึก

อ่านข้อความ	โฆษณาและบทความทางธรุกจิทีซ่บัซ้อน		การฝึกเขยีนรายงาน

การประชมุ		บนัทกึข้อความ	ข้อเสนอทางธรุกจิ	รายงานทางธุรกจิ	และการน�า

เสนอโครงการทางธุรกิจ		

	 	 Advanced	 vocabulary	 and	 expressions	 used	 in	

business	 communication;	 practice	 in	 reading	 complicated 

passages,	 advertisements	 and	 articles	 relating	 to	 business;	

practice	 in	writing	various	 types	of	business	communication	

such	as	meeting	minutes,	memorandums,	business	proposal,	

business	report	and	practice	in	business	project	presentation

 0105 312 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  English for Tourism Industry 

	 	 ศัพท์	 ส�านวนภาษาอังกฤษ	 และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการน�าเท่ียว		การฝึกทักษะภาษาองักฤษเพือ่

การให้บรกิารและการจดัการทางการท่องเท่ียว	ทักษะ	การน�าเท่ียวและการ

แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	

	 	 Vocabulary, 	 expression	 and	 information	 

concerning	tourism	industry	and	tour	guide;	practice	of	English	

language	skills	relevant	to	provision	of	various	forms	of	services	

and	management	 in	 tourism;	 practice	 in	 tour	 guiding	 and	 

presenting	 information	on	both	Thai	and	 international	 tourist	

attractions	

 0105 313  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม 3(2-2-5)

  English for Hotel Industry   

	 	 ศัพท์	 ส�านวนภาษาอังกฤษ	 และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการโรงแรม		การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการ	ตลอดจน

หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน	การฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อติดต่อ

สื่อสารในลักษณะงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับการบริการและจัดการธุรกิจ

การโรงแรม		

	 	 Vocabulary, 	 expression	 and	 information	 

concerning	hotel	 industry;	practice	of	English	 language	skills	

relevant	to	various	aspects	of	 the	hotel	personnel;	practice	of	
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communicative	skills	for	provision	of	various	forms	of	services	

and	management	in	hotel	industry	

 0105 417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการหนังสือพิมพ์ 3(3-0-6)

  English for Journalism

	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนภาษาอังกฤษส�าหรับการหนังสือพิมพ์การ

ฝึกเขียนหัวข่าว	 รายงานข่าว	 บทความ	 บทวิจารย์	 บทบรรณาธิการ	 

ใน	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	สื่อออนไลน์

	 	 Vocabulary,	 expressions	 related	 to	 journalism;	

practice	in	writing	news	reports,	headlines,	features,	reviews,	

editorial	 columns	 and	 other	 types	 of	 articles	 that	 appear	 in	

newspapers,	magazines	and	online	media

 0105 418  การแปลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Translation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

	 	 หลักในการแปลเพื่อธุรกิจ		การแปลข่าว	บทความ	เอกสาร

ทางธรุกจิประเภทต่าง	ๆ 	จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	และจากภาษาไทย

เป็นภาษาอังกฤษ	และมาตรฐานวิชาชีพด้านการแปล

	 	 Principles	of	translation	for	business;	practice	in	

translating	business	news,	articles,	and	documents	from	English	

into	Thai,	and	vice	versa;	and	translator	professional	standard

 0105 420  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6)

  Teaching English as a Foreign Language

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตร์ภาษา

อังกฤษเบื้องต้น และ 0105 107 

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics and 

English Phonetics

	 	 หลักและกลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

ต่างประเทศ		การพัฒนาและการใช้สื่อการสอน		การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน		

	 	 Principles	and	techniques	in	teaching	English	as	

a	foreign	language;	development	and	use	of	teaching	materials;	

arrangement	of	teaching	and	learning	activities




