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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts in English 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (English) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตและการท างาน และมีเจตคติ

ที่ดีต่อการพัฒนาตนในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน า ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบท 
ประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่
ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน 
 4.  มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภทของ
ข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   
 5.  มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท า งานของ
ตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเอง และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 
 6.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        133      หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   

1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                       30  หน่วยกิต 
              1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                  27   หน่วยกิต 
                               1.1.1  กลุ่มวิชาภาษา                                  9   หน่วยกิต 
                                    1.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12   หน่วยกิต 
                                   1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3    หน่วยกิต 
                                   1.1.4  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                  2    หน่วยกิต 
                                   1.1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย        1    หน่วยกิต 
                            1.2 กลุ่มวิชาเลือก                    3   หน่วยกิต 
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  2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                    97  หน่วยกิต  
   2.1   วิชาแกน    18  หน่วยกิต 
 2.2   วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                         79   หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาทักษะภาษา   24   หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์     12  หน่วยกิต  
    2.2.3 วิชาวรรณคดี    12  หน่วยกิต 
    2.2.4  วิชาการแปล     9  หน่วยกิต 
    2.2.5 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                       15  หน่วยกิต  
    2.2.6 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7     หน่วยกิต 
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                              30       หน่วยกิต 

   1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                  27      หน่วยกิต 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                   9        หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                     
Thai for Communication  

  3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

  3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

  3(3-0-6) 

    1.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      12   หน่วยกิต  
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
 3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

 3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

 3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

 3(3-0-6) 

1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3       หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 
Smart Thinking with Sciences 
 
 

 3(3-0-6) 
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                                1.1.4 กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                    2      หน่วยกิต 
0040101 

 
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
Awareness of Change and Adaptation 

  2(1-2-3) 

    1.1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย                               1       หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
  1(0-2-1) 

     1.2 กลุ่มวิชาเลือก         3  หน่วยกิต 
    มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
                           1.2.2  กลุ่มวิชาภาษา  
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
 3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

 3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

 3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

 3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

 3(3-0-6) 

                            1.2.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
 3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

 3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

 3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

 3(3-0-6) 

0020109 
 

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

 3(3-0-6) 

  1.2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
 3(3-0-6) 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

 3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity    

 3(3-0-6) 

     1.2.4  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
 3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

 3(3-0-6) 

                      2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                  97      หน่วยกิต  
  2.1  วิชาแกน        18   หน่วยกิต 
1532124 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics   
1551139 การฟังและการพูดเบื้องต้น   3(1-2-6) 
 Basic Listening and Speaking   
1551140 การอ่านเบื้องต้น  3(2-1-6) 
 Reading Techniques   
1551141 การเขียนเบื้องต้น   3(2-1-6) 
 Basic Writing   
1552127 วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Literature   
1552212 การแปลเบื้องต้น      3(1-2-6) 
 Introduction to Translation  

 

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน   79 หน่วยกิต 
   2.2.1   วิชาทักษะภาษา   24  หน่วยกิต 
1551207 การฟังและการพูดขั้นกลาง   3(1-2-6) 
 Intermediate Listening and Speaking   
1551208 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์   3(2-1-6) 
 Analytical and Critical Reading  
1551209 การเขียนย่อหน้า  3(2-1-6) 
 Paragraph Writing  
1552128 การพูดในที่สาธารณะ 3(1-2-6) 
 Public Speaking  
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1552131 การเขียนเรียงความ  3(2-1-6) 
 Essay Writing  
1552210 การอภิปรายและการน าเสนอ  3(1-2-6) 
 Discussion and Presentation   
1553119 การเขียนรายงานทางวิชาการ  3(2-1-6) 
 Academic Report Writing  
1553207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 3(2-1-6) 
 English for TOEIC  

 2.2.2  วิชาภาษาศาสตร์  12      หน่วยกิต 
1532125 วิธภาษาภาษาอังกฤษ  3(2-1-6) 
 Varieties of English   
1532202 สัทศาสตร์และสัทวิทยา  3(2-1-6) 
 Phonetics and Phonology  
1533109 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์  3(2-1-6) 
 Morphology and Syntax  
1533205 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์  3(2-1-6) 
 Semantics and Pragmatics  

     2.2.3  วิชาวรรณคดี     12  หน่วยกิต 
1552208 ร้อยแก้ว   3(2-1-6) 
 Prose Fiction  
1552211 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(2-1-6) 
 British and American Literature  
1553121 กวีนิพนธ์และบทละคร  3(2-1-6) 
 Poetry and Drama  
1553124 วรรณกรรมเอเชีย  3(2-1-6) 
 Asian Literature  

     2.2.4  วิชาการแปล     9  หน่วยกิต 
1553125  การแปลข่าวและสารคดี  

News and Documentary Translation 
 3(1-2-6) 

1553210 การแปลวรรณกรรม  3(1-2-6) 
 Literary Translation   
1554106 การแปลเชิงธุรกิจ  3(1-2-6) 
 Business Translation  
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     2.2.5  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                 15 หน่วยกิต 

     2.2.6  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                7        หน่วยกิต 

  3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                     6      หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอก
นั้น  

1533112 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3(2-1-6) 
 Intercultural Communication  
1533201 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม   3(2-1-6) 
 Sociolinguistics  
1533204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์  3(2-1-6) 
 Applied Linguistics  
1552206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์    3(2-1-6) 
 Creative Writing  
1553113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ                3(2-1-6) 
 English for Business Communication   
1553114 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน                                                     3(2-1-6) 
 English in Mass Media   
1553123 วรรณกรรมไทยฉบับภาษาอังกฤษ    3(2-1-6) 
 Thai Literature in English   
1553211 วรรณกรรมและภาพยนตร์   3(2-1-6) 
 Literature and Films  
1553401 ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย  3(2-1-6) 
 English in Thai Socio-Cultural Context  
1554104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-1-6) 
 English for Tourism   
1554105 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ  3(0-3-6) 
 Seminar in English Language  
1554107 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Research in English Language  

 1553805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
 Internship Preparation   
 1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
 Internship   
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 ค าอธิบายรายวิชา  
              1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30       หน่วยกิต 

       1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ     27       หน่วยกิต 

                      1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     9       หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ การเรียบเรียง
และการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, 
citing and making references. 

 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

Development of students’  language skills with emphasis on everyday face to 
face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’  reading strategies:  skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension:  reading for details, deriving meaning and 
reading critically; and study skills:  note taking, summarizing and paraphrasing for academic 
readiness. 
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    1.1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12       หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝัง
ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย 
จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้
และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 

History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating the 
sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development skills 
in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and others; taking responsibility 
and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge and lifelong learning, and 
formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 

 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 

ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถใน

การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและ

สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู ้และการ

สร้างสรรค์ศิลปะที่น า ไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others; 
awareness of changes, and living one’s life happily. 

 
 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 
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Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics and 
good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic 
society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and 
their applications.  
 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร 
การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 

 

    1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3        หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการด ารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 
meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 

                  1.1.4)     กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2          หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  

2(1-2-3) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, 
environment, and technology; using of information technology; adapting to changes 
and solving problems in one’s life appropriately.   

    1.1.5)   กลุ่มวิชาพลานามัย      1         หน่วยกิต 

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
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Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 

 

    1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3     หน่วยกิต 

        1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; 

explaining Thai and Japanese cultures. 
 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Malay cultures. 

 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; 
explaining Thai and Vietnamese cultures. 
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0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Burmese culture. 
 

        1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 
Good Governance and Corruption Prevention  

3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance; corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness 
of citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทาง ใน
การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน 
การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, 
arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world 
societies, solutions for peace, the development of international cooperation; rules, 
laws, institutions; international integrations and relations in politics, economics and 
society; analysis of current world situations.  
 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
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Definition, importance of information, information sources, and 
information resources; information storage and retrieval system; access of information 
on the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and 
information ethics. 
0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  
3(3-0-6) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา 
ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature 
of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; applying 
meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, 

process, properties, and benefits of absorption ( Jhāna)  and insight (Ñyāna) ; fundamental 

knowledge about introspection (Vipassanā) ; differences between tranquility (Samatha)  and 
introspection, layout of tranquility and introspection; world community and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

   3(3-0-6) 

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in 
management of natural resources and environment. 

 

        1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality 
of life improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์   การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 

Technology and Creativity 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology 
and technological procedure leading to innovation creation. 

       1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 
0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy Workplace 
3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน
ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work 
life, and participation in creating a happy workplace. 
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          2) หมวดวิชาเฉพาะ                          97  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน          18  หน่วยกิต 
1532124 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
 Basic concepts of linguistics and its branches. 
1551139 การฟังและการพูดเบื้องต้น   3(1-2-6) 
 Basic Listening and Speaking 
 A listening and speaking practice of English in exchanging simple and 
straightforward information and expressing oneself in familiar contexts. 
1551140 การอ่านเบื้องต้น   3(2-1-6) 
 Reading Techniques 
 Techniques in reading English texts; word skills; and reading complex sentences 
and finding topics, main ideas, specific information, and supporting details as well as 
recognizing paragraph patterns.   
1551141 การเขียนเบื้องต้น   3(2-1-6) 
 Basic Writing 
 Grammar in written communication: part of speech, phrase, clause, different 
types of sentence, tense, and application in everyday context. 
1552127 วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Literature 
 Basic concepts of literature, classification of literature, literary elements, literary 
devices, and literary language in various genres. 
1552212 การแปลเบื้องต้น   3(1-2-6) 
 Introduction to Translation    
 Fundamental principles of translation; guidance in the use and application of 
translation tools; a practice in written translation of sentences and paragraphs from English 
into Thai and vice versa.     
 
 2.2.  วิชาเฉพาะด้าน                                             79       หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาทักษะภาษา    24       หน่วยกิต 
1551207 การฟังและการพูดขั้นกลาง   3(1-2-6) 
 Intermediate Listening and Speaking 
 Prerequisite: 1551139 Basic Listening and Speaking 
 A listening and speaking practice of English in a wide range of topics and dealing 
with non-routine information. 



 
15 

 

1551208 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์   3(2-1-6) 
 Analytical and Critical Reading 
 Prerequisite: 1551140 Reading Techniques 
 Reading English texts of different genres; discovering connotation; making 
inference; differentiating between fact and opinion; recognizing figurative language, point of 
view, purposes, assumption, bias, and tones; drawing conclusion, and evaluating arguments. 
1551209 การเขียนย่อหน้า   3(2-1-6) 
 Paragraph Writing 
 Prerequisite: 1551141  Basic Writing 
 Writing process; elements of paragraph:  topic sentence, supporting details, 
signal words and concluding sentence; various patterns of paragraph development; revision  
for unity, support, coherence, and proofreading for mechanical errors.  
1552128 การพูดในที่สาธารณะ   3(1-2-6) 
 Public Speaking 
 Prerequisite: 1551207 Intermediate Listening and Speaking 
 Principles of public speaking and how to analyze and persuade the audience, 
a practice of English skills necessary for public speaking including finding topics, organizing 
ideas, preparing notes, delivering messages, using visual aids and body language, and projecting 
voice. 
1552131 การเขียนเรียงความ     3(2-1-6) 
 Essay Writing  
 Prerequisite: 1551209 Paragraph Writing 
 Writing process; elements of essay: introduction, thesis statement, supporting 
paragraphs, and conclusion; various patterns of essay development; revision  for unity, 
support, coherence; and proofreading for mechanical errors. 
1552210 การอภิปรายและการน าเสนอ   3(1-2-6) 
 Discussion and Presentation 
 Prerequisite: 1551207 Intermediate Listening and Speaking 
 English skills necessary for discussion and presentation in formal and informal 
situations, producing and using visual aids, and doing a job interview. 
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1553119 การเขียนรายงานทางวิชาการ   3(2-1-6) 
 Academic Report Writing 
 Prerequisite: 1552130 Essay Writing 
 Academic report writing styles and organization, academic language used in 
describing procedures, incorporating information to support arguments, paraphrasing, 
summarizing, and writing citations and references.    
1553207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค   3(2-1-6) 
 English for TOEIC 
 TOEIC test format, vocabulary, grammar, and content; a practice of skills and 
strategies necessary for different parts; and taking a TOEIC test. 

 2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์   12        หน่วยกิต 
1532125 วิธภาษาภาษาอังกฤษ   3(2-1-6) 
 Varieties of English  
 Socio-cultural backgrounds of the inner circle of English speaking countries, the 
spread of English, the future of World Englishes, classification of Englishes, and varieties of 
English. 
1532202 สัทศาสตร์และสัทวิทยา   3(2-1-6) 
 Phonetics and Phonology 
 Basic principles of English phonetics and phonology, a practice of sound 
articulation and transcription with an emphasis on English problem sounds for Thai speakers. 
1533109 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์   3(2-1-6) 
 Morphology and Syntax 
 Internal structure of English words and sentences, analysis of morphological 
and syntactic structures, interaction of morphology and syntax, and major syntactic theories.
1533205 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์   3(2-1-6) 
 Semantics and Pragmatics    
 A study of meaning: linguistic meaning and speaker’s meaning; major 
approaches to relationships between meaning and cognition and between semantics and 
grammar; speech act theory; politeness theory; and implicature and presupposition. 

 2.2.3 วิชาวรรณคดี 12  หน่วยกิต 
1552208 ร้อยแก้ว   3(2-1-6) 
 Prose Fiction     
 Selected prose fiction written in English of different genres including short 
stories and novels; analysis of the literary works from various perspectives.       
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1552211 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน   3(2-1-6) 
 British and American Literature 
 Selected British and American literature; analysis and criticism in social, cultural, 
and literary perspectives.   

1553121 กวีนิพนธ์และบทละคร   3(2-1-6) 
 Poetry and Drama  
 Reading poetry and drama in English; discussing meaning, interpretation, forms, 
language device, and sound device; and acting out plays. 

1553124 วรรณกรรมเอเชีย   3(2-1-6) 
 Asian Literature 
 Literary appreciation, ideas, cultural and social background as reflected in Asian 
literary works, written in English or translated into English, by famous Asian writers and S.E.A. 
write awardees.    
  2.2.4  วิชาการแปล    9    หน่วยกิต 
1553125 การแปลข่าวและสารคดี    3(1-2-6) 
 News and Documentary Translation 
 Prerequisite: 1552212 Introduction to Translation 
 Nature and methods of translating various genres of news and documents 
including academic texts,  speeches, and talks, from English to Thai and vice versa.  
1553210 การแปลวรรณกรรม   3(1-2-6) 
 Literary Translation 
 Prerequisite: 1552212 Introduction to Translation 
 Theory and practice of translating of literary works from English to Thai and 
vice versa.  
1554106 การแปลเชิงธุรกิจ   3(1-2-6) 
 Business Translation 
 Prerequisite: 1552212 Introduction to Translation 
 Translating various types of business documents, business letters, promotional 
literature, website content, from English into Thai and vice versa; translating documentation 
from Thai into English for legalization services. 
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   2.2.5  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
1533112 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(2-1-6) 
 Intercultural Communication 
 Meaning and importance of intercultural communication in everyday lives, 
intercultural awareness, difficulties and dangers resulting from cultural misunderstanding; and 
English skills needed for various modes of communication in intercultural contexts.   
1533201 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม   3(2-1-6) 
 Sociolinguistics 
 Relationships between language and social variables; language variation; 
bilingualism multilingualism; and language change; and language attitudes. 
1533204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์   3(2-1-6) 
 Applied Linguistics 
 Prerequisite: 1532124 Introduction to Linguistics 
 Linguistic theories applied in various branches including language acquisition, 
English language teaching, and language test construction.  
1552206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-1-6) 
 Creative Writing     
 Prerequisite: 1551141  Basic Writing 
 English creative writing techniques; and a practice of narrative and persuasive 
writing with an attention to word choice and writing styles.  
1553113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   3(2-1-6) 
 English for Business Communication 
 English in business environment; development of communicative competence 
through various types of business materials; writing memoranda and business letters; as well 
as taking notes.  

1553114    ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน     3(2-1-6) 
 English in Mass Media 
 Formats, structures, styles, expressions, and common abbreviations used in 
printed and electronic media, and in various genres including newspaper, articles, newsletters, 
advertisements, and promotional literatures; and writing headlines.  

1553123     วรรณกรรมไทยฉบับภาษาอังกฤษ   3(2-1-6) 
 Thai Literature in English 
 English version of Thai literature and literary criticism.  
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1553211 วรรณกรรมและภาพยนตร์     3(2-1-6) 
 Literature and Films 
 Development of English skills through films and literature, discussion of 
linguistic and cultural aspects in subtitle translation, and exploration of ideas conveyed in the 
literary works and the films. 

1553401 ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย    3(2-1-6) 
 English in Thai Socio-Cultural Context 
 English used in describing history and cultural aspects of Thailand: religion, 
monarchy, arts, music, language, literature, customs, traditions, values, beliefs and lifestyles.  

1554104 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-1-6) 
 English for Tourism  
 An introduction to tourism; a practice of English related to variety of different 
work situations in these career fields, and field trip practice. 
1554105 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ   3(0-3-6) 
 Seminar in English Language  
 An in-depth study on issues concerning the English language and its relating  
fields: linguistics, literature, translation, as well as English for specific purposes; reviewing 
related literature; writing a summary; making a presentation, and discussing the issues in the 
class. 

1554107 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Research in English Language  
 An introduction to research methodologies in the fields of English language: 
linguistics, literature, translation, as well as English for specific purposes; a discussion of 
possible of research topics; research conducting; and research writing.   

 2.2.6 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7      หน่วยกิต 
1553805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
 Internship Preparation 
 A preparation for internship; an introduction to a variety of jobs for which 
English is needed; a practice of using English in simulated situations in Thailand or overseas; a 
practice of skills necessary for communication, teamwork and leadership; study visit; and 
standardized test taking. 
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1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   5(450) 
 Internship 
 Prerequisite:  1553805 Internship Preparation 
 Working in a workplace in which English is used in performing jobs in Thailand 
or overseas, writing internship reports, making an oral presentation on the students’ internship, 
and taking a standardized test. 

          3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                          6   หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาใน สาขาวิชาเอก
นั้น 


