หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.A. (English)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนาความรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลาย
3. ให้มจี ิตสานึกที่จะรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่าของความ
เป็นไทย
4. สามารถคิ ด และแก้ ปั ญ หาเป็ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และด ารงชีวิ ต ด้ ว ยความ
เหมาะสม
5. สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ่มภาษา
9
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
2.1) กลุ่มวิชาแกน
6
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
72
2.3.1 บังคับ
52
2.3.2 เลือก
15
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ่มภาษา
9
500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
English for Communication and Study Skills
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 1

1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1532123
1552307

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self-Development
วิถีไทยสู่สังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
วรรณคดีเบื้องต้น
Introduction to Literature
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

1553113
1553114
1554103

วิชาบังคับ

1551112

12

สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
English Phonetics and Phonology
ทักษะการอ่านเบื้องต้น
Basic Reading Skills
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หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หน่วยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

94
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

9

ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
English for Business
ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
English in Mass Media
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
English for Tourism and Hotel Industry
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

1531108

3(3-0)

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

72

หน่วยกิต

57

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 2

1551114

การเขียนตามรูปแบบ
3(3-0)
Formulaic Writing
1551132 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2)
Listening and Speaking in English 1
1551133 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2)
Listening and Speaking in English 2
1551134 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2)
Listening and Speaking in English 3
1551135 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0)
Forms and Uses of English 1
1551136 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)
Forms and Uses of English 2
1552107 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2)
Public Speaking in English
1552108 การเขียนอนุเฉท
3(3-0)
Paragraph Writing
1552115 การเขียนเรียงความ
3(3-0)
Essay Writing
1552119 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์
3(3-0)
Analytical and Critical Reading
1552120 การอ่านขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Reading
1552403 ความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3(3-0)
English Varieties and Cultures of English Native Speakers
1553105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0)
Creative Writing
1553115 การแปลเบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Translation
1553116 การแปลเพื่องานอาชีพ
3(2-2)
Translation for Careers
1553307 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0)
English Prose
1553401 ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในแขนงวิชาภาษาศาสตร์และทักษะภาษาหรือแขนงวิชาวรรณคดีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ก. แขนงวิชาภาษาศาสตร์และทักษะภาษา
1531701

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Intercultural Communication
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3(3-0)
หน้า 3

1531702
1531703
1531704
1531705
1531706
1532104
1534108
1534109
1552122
1553107

หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
Selected Topics on English Linguistics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการล่าม
Introduction to Interpretation
การอภิปรายและการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
Discussion and Presentation in English
การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
Speech and Debate in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
English for Standardized Tests
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
Sociolinguistics
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
Semantics and Pragmatics
วาทกรรมวิเคราะห์
Discourse analysis
การเขียนรายงานการค้นคว้าและงานวิจัย
Report and Research Writing
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
English Morphology and Syntax

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ข. แขนงวิชาวรรณคดี
1552121
1552205
1552308
1552309
1552310
1552311
1552312
1552313
1552314

การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
Writing for literary analysis
การแปลวรรณกรรม
Literary Translation
วรรณกรรมซีไรต์
S.E.A. Write Literature
วรรณคดีไทยคลาสสิค
Thai Classic Literature
วรรณคดีพุทธศาสนา
Buddhist Literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ
Comparative Literature
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
British and American Literature
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
วรรณกรรมสิทธิสตรี
Feminist Literature
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3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หน้า 4

1552315
1552316
1552317
1552318
1552319
1553308
1553803
1554803

วรรณกรรมสากลที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ
World literature in English
วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary literature
วรรณกรรมเด็ก
Children’s literature
วรรณกรรมและภาพยนตร์
Literature and films
หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
Selected Topics on Literature in English
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
Poetry in English
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
Preparation for Professional Internship in English
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
Professional Internship in English

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
7

หน่วยกิต
2(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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หน้า 5

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1)กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม การ
ใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขี ยนอย่างมี
มารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อ
ประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain confidence
and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study skills:
reading, writing and those required for vocabulary development and information retrieval
used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต่ อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภ าษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการดารงชีวิต การให้คุณค่าของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self-Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์
ด้ า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห่ ง การมองเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แสดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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หน้า 6

2500115

วิถไี ทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การนาปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่เกี่ย วกับสิ ทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
4000115
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชี วิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผ ลกระทบต่อสุ ขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลั งงานและภัยพิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดาเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริ ม สร้ างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ ของ
มนุ ษ ย์ ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร์ การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร์ การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การ
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
6 หน่วยกิต
1532123
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to Linguistics
An overview of languages, linguistics and its branches: descriptive
linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and applied linguistics. A study of languages
which is divided broadly into phonology, morphology, syntax, semantics, discourse and
pragmatics.
1552307

วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to Literature
A study of basic concepts of literature including classification of
literature, literary elements, literary devices, and literary language in various genres.
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9
หน่วยกิต
1553113
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
3(3-0)
English for Business
A study of Business English used in the professional environment and
developing communicative competence in listening, speaking, reading and writing
through various types of business materials.
1554103

ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0)
English for Tourism and Hotel Industry
An introduction to tourism and hotel industry; a practice of English
related to variety of different work situations in tourism and hotel.
1553114

ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
3(3-0)
English in Mass Media
A study of principles and styles in printed and electronic media with a
focus on syntactic and lexical features used in headlines, promotional literature, articles,
newsletters, commercial advertisements, and classified advertisements.
2.3)กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
72 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
57 หน่วยกิต
1531108 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0)
English Phonetics and Phonology
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
Basic principles of phonetics and phonology of the English language. A
practice of speech sound production and transcription with an emphasis on English
problem sounds for Thai speakers.
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1551112 ทักษะการอ่านเบื้องต้น
3(3-0)
Basic Reading Skills
Basic strategies for reading efficiency at a complex sentence level,
embedded forms, references and connectives, context clues and word-study skills for
discovering the meaning of new words. Reading for topics, main ideas, and specific
information.
1551114 การเขียนตามรูปแบบ
3(3-0)
Formulaic Writing
A study of everyday written, communicative English in messages and
greetings, note-taking, form-filling, formal and informal letter-writing, description of items,
ingredients instructions.
1551132 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2)
Listening and Speaking in English 1
A practice in communicative English skills applied to an everyday situation with
attention to the features of various spoken English, including stress and intonation of
words, phrases, sentences and short spoken discourse.
1551133 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2)
Listening and Speaking in English 2
Prerequisite: 1551132 Listening and Speaking in English 1
A practice in communicative English in daily life, business situations: giving
and following directions, note-taking, reporting, interviewing, and dealing with problems.
1551134 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2)
Listening and Speaking in English 3
Prerequisite: 1551133 Listening and Speaking in English 2
A practice in listening and speaking skills and spontaneous response to
fluent English by giving opinions, comments and arguments.
1551135 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0)
Forms and Uses of English 1
A review of English grammar and structure, with particular attention to
sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb agreement, and tenses.
Application of forms and use of spoken and written structures in a communicative
context.
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1551136 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)
Forms and Uses of English 2
Prerequisite: 1551135 Forms and Uses of English 1
Further general language study with texts of increasing grammatical
accuracy with a focus on complex sentences.
1552107 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2)
Public Speaking in English
Prerequisite: 1551134 Listening and Speaking in English 3
Performance course intending to develop and strengthen skills in
preparing and presenting public oral presentation in a variety of situations.
1552108 การเขียนอนุเฉท
3(3-0)
Paragraph Writing
(Prerequisite: 1551114 Formulaic Writing)
A study of features of paragraph writing and the necessity for clarity and organization in
various types of paragraphs.
1552115 การเขียนเรียงความ
3(3-0)
Essay Writing
Prerequisite: 1552108 Paragraph Writing
A study of essayA study of essay writing and the necessary for clarity and
organization in various types of essays.
1552119 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์
3(3-0)
Analytical and Critical Reading
Prerequisite: 1551112 Basic Reading Skills
A practice of analytical and critical reading in a variety of texts to determine
fact and opinion, make inference, and identify purposes, tones, writing styles,.
1552120 การอ่านขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Reading
Prerequisite: 1552119 Analytical and Critical Reading
A practice of advanced reading texts of different genres by asking pertinent
questions, recognizing assumptions, discourse implicature, reasoning, evaluating ideas,
underlying attitudes, and identifying relationships between form and content.
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1552403 ความหลากหลายของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3(3-0)
English Varieties and Cultures of English Native Speakers
A study of English varieties of native English speakers in various countries, along with
their sociological and cultural backgrounds.
1553105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0)
Creative Writing
Prerequisite: 1552115 Essay Writing
A practice in writing various genres, with an attention on the impact of
word choice and writing styles, responding to current issues.
1553115 การแปลเบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Translation
A study of the fundamental principles of translation with a focus on
systematic practices in translating English into Thai and Thai into English at the level of
sentences and short passages.
1553116 การแปลเพื่องานอาชีพ
Translation for Careers
Prerequisite: 1553115 Introduction to Translation
English-Thai and vice versa translation applied in careers

3(2-2)

1553307 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0)
English Prose
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of selected literary prose written in English in various forms
including short stories, novels, and autobiography.
1553401 ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
A study of the history and cultural aspects of Thailand: religion, monarchy,
arts, music, language, literature, customs, traditions, values, beliefs and
lifestyles.
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วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในแขนงวิชาภาษาศาสตร์และทักษะภาษาหรือแขนงวิชาวรรณคดี ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต

ก. แขนงวิชาภาษาศาสตร์และทักษะภาษา
1531701 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0)
Intercultural Communication
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
Meaning and importance of intercultural communication in everyday lives,
difficulties and dangers resulting from cultural misunderstanding. Particular attention to
clear and logical spoken and written expression.
1531702 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
Selected Topics on English Linguistics
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
Current linguistic concepts, theories and methods

3(3-0)

1531703 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการล่าม
Introduction to Interpretation
Prerequisite: 1553115 Introduction to Translation
Theories and techniques of various interpretation modes.

3(3-0)

1531704 การอภิปรายและการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Discussion and Presentation in English
Prerequisite: 1552107 Public Speaking in English
Advanced speaking skills in discussion and practice in both formal and
informal presentations.
1531705 การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Speech and Debate in English
Prerequisite: 1552107 Public Speaking in English
Preparation for speech and debate in English on current public issues and
skills needed for speech and debate; a practice in delivering speech and debate with
particular attention to critical and analytical thinking skills.
1531706 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
3(3-0)
English for Standardized Tests
A practice in listening, reading comprehension, vocabulary, grammatical
structure, and written expressions suitable for non-native speakers of English for
standardized tests.
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1532104 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(3-0)
Sociolinguistics
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
The relationship between language and society with emphasis on
geographical and social factors, language variation, bilingualism and multilingualism,
language attitudes, language change and language planning.
1534108 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0)
Semantics and Pragmatics
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
An introduction to the study of meaning: linguistic meaning and speaker
meaning. Major approaches to the relationship between meaning and cognition,
semantics and grammar, speech act theory, politeness theory, implicature and
presupposition.
1534109 วาทกรรมวิเคราะห์
3(3-0)
Discourse analysis
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
Major theoretical frameworks and current issues in discourse analysis and
their application to communication in English.
1552122 การเขียนรายงานการค้นคว้าและงานวิจัย
3(3-0)
Report and Research Writing
Prerequisite: 1553105 Creative Writing
Writing of a research paper with emphasis on process: appropriate topic
selection; use of library facilities and information technology; various methods of notetaking; outline and thesis development; and presentation of references.
1553107 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0)
English Morphology and Syntax
Prerequisite: 1532123 Introduction to Linguistics
An introductory study of internal structure of words and sentences including
analysis of morphological and syntactic structures, effect of some morphological
processes on syntax as well as an examination of major grammatical theories.
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ข. แขนงวิชาวรรณคดี
1552121 การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
3(3-0)
Writing for literary analysis
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature and 1553105 Creative Writing
Writing literary responses and applying literary theories to selected literary works
and writing about them.
1552205 การแปลวรรณกรรม
3(2-2)
Literary Translation
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature and 1553115 Introduction
to Translation
A study of translation theories in various literary genres; and a practice of
translation from Thai to English and vice versa.
1552308 วรรณกรรมซีไรท์
3(3-0)
S.E.A. Write Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of the S.E.A. Write literature in English version; analysis and criticism from
social, cultural, and literary perspectives.
1552309 วรรณคดีไทยคลาสสิค
3(3-0)
Thai Classic Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of the English version of the selected Thai classic literature; analysis
and criticism from social, cultural, and literary perspectives.
1552310 วรรณคดีพุทธศาสนา
3(3-0)
Buddhist Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of the selected Buddhist literature written in English, known to Thai people.
1552311 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of theories of comparative literature; a comparison of any two literary
works written in English in terms of contents, themes, characters, literary forms,
backgrounds as reflected in the works.
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1552312 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0)
British and American Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of the selected British and American literature in terms of contents,
themes, and literary stylistics.
1552313 วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0)
Literary Criticism
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of literature and literary theories including feminism, postcolonialism, post-modernism, racism, psychology, politics, religion, and philosophy.
1552314 วรรณกรรมสิทธิสตรี
3(3-0)
Feminist Literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of feminist literature, analysis, and criticism of feminist literature
written in English
1552315 วรรณกรรมสากลที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ
3(3-0)
World literature in English
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of literary works of writers from any countries except English and
American writers
1552316 วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0)
Contemporary literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of contemporary literature in terms of contents, themes, analysis,
and criticism
1552317 วรรณกรรมเด็ก
3(3-0)
Children’s literature
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of children’s literature including folklore, fairly tales, riddles,
lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and prose. Study of the major elements of
children’s literature.
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1552318 วรรณกรรมและภาพยนตร์
3(3-0)
Literature and films
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of contents, themes, analysis and criticism of films based on
literature
1552319 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Selected Topics on Literature in English
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
Analysis and criticism of selected topics in English literature from social,
cultural and literary perspectives.
1553308 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Poetry in English
Prerequisite: 1552307 Introduction to Literature
A study of poetry in terms of patterns, literary stylistics; interpretation;
analysis; criticism; and appreciation.
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
1553803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90)
Preparation for Professional Internship in English
A simulated practice in using English in either government or private sector
where written or spoken English is used for communication with foreigners.
1554803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
5(450)
Professional Internship in English
A practice in using English in government offices or private sector in
Thailand or overseas where English is used in situations and contacts with foreigners.
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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